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PROTOKÓŁ Nr 147.2018 
Z POSIEDZENIA

ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU 
w dniu 20 lipca 2018 r.

Przewodniczył: Pan Jan Laskowski - 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.8:30.

W posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyli:
1) Pani Agnieszka Malanowska -  Sekretarz Powiatu,
2) Pan Krzysztof Sobiecki -  Skarbnik Powiatu,
3) Pan Rafał Wiśniewski -  Dyrektor SPZZOZ w Sierpcu,
4) Pani Bogusława Lewandowska -  Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Dyrektora Samodzielnego Publicznego 

Zespołu Zakładów Opieki zdrowotnej w Sierpcu.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu 

projektu uchwały w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno- 
finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej 
w Sierpcu.

5. Zapoznanie się Planem Rzeczowo — Finansowym SPZZOZ w Sierpcu na 
2018r.

6. 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 I kwartał 2018 r.

7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani 
Anny Rzeszotarskiej nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na 
stopień nauczyciela mianowanego.

8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani 
Anety Ciemieckiej nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień 
nauczyciela mianowanego.
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9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani 
Emilii Lewandowskiej nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na 
stopień nauczyciela mianowanego.

10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani 
Jolanty Kryszczak nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień 
nauczyciela mianowanego.

11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu 
Powiatu Sierpeckiego na 2018r.

12. Zapoznanie się z informacją dotyczącą ujawnienia praw własności 
nieruchomości Powiatu Sierpeckiego za I półrocze 2018r.
Nr 145.2018 z dnia 22 czerwca 2018r.
Nr 146.2018 z dnia 29 czerwca 2018r.

13.Sprawy różne.
14.Zamknięcie posiedzenia.

Ad. pkt 1
Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu dokonał Pan Jan Laskowski -  Starosta 
Sierpecki witając biorących udział w posiedzeniu członków Zarządu (stan członków 
-3 ) .

Ad. pkt 2
Pan Starosta zaproponował, aby do porządku posiedzenia Zarządu wprowadzić 
następujące punkty:
pkt lOa. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Poradni 
Psychologiczno -  Pedagogicznej w Sierpcu.
pkt lOb. Zajęcie stanowiska w sprawie utworzenia oddziałów klas pierwszych 
z niższą liczbą uczniów w roku szkolnym 2018/2019.
pkt lOc. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników 
lekcyjnych wyłącznie w formie elektronicznej.
pkt 12a. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru formy przeprowadzenia przetargów 
oraz ustalenia cen wywoławczych i wysokości wadium przeznaczonych do sprzedaży 
w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Sierpeckiego 
położonych w obrębie Studzieniec gm. Sierpc.
pkt 12b. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji przetargowej do 
przeprowadzenia przetargów pisemnych ograniczonych na sprzedaż nieruchomości 
stanowiących własność Powiatu Sierpeckiego położonych w obrębie Studzieniec 
gm. Sierpc.
pkt 12c. Zapoznanie się z informacją o wynikach I przetargu pisemnego na sprzedaż 
nieruchomości stanowiących własność Powiatu Sierpeckiego. 
pkt 12 d Podjęcie uchwały w sprawie drugiego przetargu na sprzedaż nieruchomości 
stanowiących własność Powiatu Sierpeckiego położonych w obrębach: Studzieniec 
i Rachocin gm. Sierpc.



Członkowie Zarządu Powiatu jednogłośnie (3 -  za) przyjęli porządek posiedzenia 
Zarządu Powiatu w Sierpcu z zaproponowanymi zmianami.
Porządek przedstawia się następująco:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Dyrektora Samodzielnego Publicznego 
Zespołu Zakładów Opieki zdrowotnej w Sierpcu.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu 
projektu uchwały w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.
5. Zapoznanie się Planem Rzeczowo-Finansowym SPZZOZ w Sierpcu na 2018r.
6. 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 I kwartał 2018 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Anny 
Rzeszotarskiej nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień 
nauczyciela mianowanego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Anety 
Ciemieckiej nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela 
mianowanego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Emilii 
Lewandowskiej nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień 
nauczyciela mianowanego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Jolanty 
Kryszczak nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela 
mianowanego.
lOa. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Poradni 
Psychologiczno -  Pedagogicznej w Sierpcu.
lOb. Zajęcie stanowiska w sprawie utworzenia oddziałów klas pierwszych 
z niższą liczbą uczniów w roku szkolnym 2018/2019,
lOc. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników 
lekcyjnych wyłącznie w formie elektronicznej.
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu 
Sieipeckiego na 2018r.
12. Zapoznanie się z informacją dotyczącą ujawnienia praw własności nieruchomości 
Powiatu Sierpeckiego za I półrocze 2018r.
12a, Podjęcie uchwały w sprawie wyboru formy przeprowadzenia przetargów oraz 
ustalenia cen wywoławczych i wysokości wadium przeznaczonych do sprzedaży 
w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Sierpeckiego 
położonych w obrębie Studzieniec gm. Sierpc.



12b. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji przetargowej do 
przeprowadzenia przetargów pisemnych ograniczonych na sprzedaż nieruchomości 
stanowiących własność Powiatu Sierpeckiego położonych w obrębie Studzieniec 
gm. Sierpc.
12c. Zapoznanie się z informacją o wynikach I przetargu pisemnego na sprzedaż 
nieruchomości stanowiących własność Powiatu Sierpeckiego.
12 d. Podjęcie uchwały w sprawie drugiego przetargu na sprzedaż nieruchomości 
stanowiących własność Powiatu Sierpeckiego położonych w obrębach: Studzieniec 
i Rachocin gm. Sierpc.
13. Przyjęcie protokołów:

Nr 145.2018 z dnia 22 czerwca 2018r.
Nr 146.2018 z dnia 29 czerwca 2018r.

14. Sprawy różne.
15. Zamknięcie posiedzenia.

Pan Starosta przystąpił do realizacji przyjętego porządku wg kolejności.

Ad. pkt 3
Pan Starosta powiedział, iż w związku z przeprowadzeniem konkursu na stanowisko 
Dyrektora SPZZOZ w Sierpcu, zasadne jest podjęcie uchwały w sprawie powołania 
na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki 
Zdrowotnej w Sierpcu. Wyjaśnił, iż w związku z odwołaniem złożonym przez 
drugiego kandydata, który przystąpił do konkursu i odrzuceniem Jego zarzutów 
kolejnym etapem jest podjęcie przedmiotowej uchwały. Dodał, że jeżeli ta osoba się 
odwoła w dalszym etapie, to do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, co nie 
będzie miało wpływu na dalsze postępowanie.
Ponadto Pan Starosta zaproponował, aby z dniem 20 lipca br. nawiązać stosunek 
pracy na okres 6 lat z Panem Rafałem Wiśniewskim na stanowisko dyrektora 
SPZZOZ w Sierpcu za wynagrodzenie w kwocie 10.500 zł. Uważa, że Zarząd 
Powiatu w każdej chwili - za dobre wyniki w pracy - może podjąć decyzję o zmianie 
wynagrodzenia, czy przyznania nagrody. Podkreślił, iż Pan Dyrektor pracuje 
w mniejszej obsadzie kadrowej, ponieważ jest tylko dyrektor i zastępca dyrektora ds. 
medycznych na część etatu.
Pan Wicestarosta zapytał Jakie miał wynagrodzenie poprzedni dyrektor?
Pan Starosta odpowiedział, że taką samą kwotę (10 500 zł).
Pytań i uwag nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (3-za) podjęli

UCHWAŁĘ Nr 774.147.2018
w sprawie powołania Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów 
Opieki zdrowotnej w Sierpcu luchwała stanowi załącznik nr 3 do niniejszego 
protokołu/.



Na salę posiedzenia przybył Pan Rafał Wiśniewski -  Dyrektor SPZZOZ w Sierpcu. 
Pan Starosta poinformował Pana Rafała Wiśniewskiego -  Dyrektora SPZZOZ 
w Sierpcu, iż z dniem 20 lipca 2018r. Zarząd Powiatu powołał go na stanowisko 
Dyrektora SPZZPOZ i ustalił wynagrodzenie w wysokości 10 500 zł miesięcznie, 
z zastrzeżeniem, że jeżeli sytuacja szpitala będzie się poprawiała, Zarząd Powiatu 
będzie mógł podnieść wynagrodzenie.
Pan Starosta pogratulował Panu Dyrektorowi życząc zdrowia i sukcesów w pracy. 

Ad. pkt 4
Pan Starosta poinformował, iż Pani Bogusława Lewandowska -  Naczelnik 
Wydziału Oświaty i Zdrowia wystąpiła z wnioskiem w sprawie dokonania oceny 
sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów 
Opieki Zdrowotnej w Sierpcu /wniosek stanowi załącznik nr 4 do niniejszego 
protokołu/.
Pan Sławomir Olejniczak poprosił Pana Dyrektora o przedstawienie krótkiej 
informacji o sytuacji jaka jest obecnie w szpitalu.

Na salę posiedzenia przybył Pan Stanisław Pawłowski -  stan członków Zarządu -  4.

Pan Dyrektor SPZZOZ powiedział, że w odniesieniu do Raportu może 
poinformować o zmianach, które czekają szpital. Przychody, jakie będzie osiągał 
szpital z tytułu środków z NFZ są znane tylko na obecny III kwartał. Oznajmił, że ma 
podpisaną umowę w zakresie finansowania szpitala na III kwartał, a raport który 
został przedstawiony może być przedstawiany na podstawie obecnej sytuacji 
finansowej. Obecnie przez budżet szpitala przepływają większe środki (było około 
26.000.000 zł, obecnie będzie ponad 28.000.000 zł). Wyjaśnił, że to wynika z tego, że 
pielęgniarki otrzymują dodatek „Zębalowy”, który jest w kwocie 1200 zł, a będzie 
1.600 zł, natomiast środki na leczenie będą bardzo zbliżone do kwot, które były 
(ponad 24.000.000 zł). Stwierdził, że przy zmienionej formie finansowania i braku 
wypłacanych środków z nadwykonań zakłada wynik finansowy na ten rok około 
minus 1.911.000 zł. Dodał, że za I kwartał wynik finansowy j est na poziomie minus 
540.000 zł, a wstępny wynik za II kwartał, który zostanie przygotowany będzie 
wynosił około 500.000 zł. Stwierdził, że zawsze w I kwartale są większe koszty, 
ponieważ jest to okres pozimowy i w związku z tym są duże koszty za energię 
elektryczną i ogrzewanie, jak również największe obłożenie pacjentów, a więc 
zwiększone zużycie materiałów i energii. Oznajmił, że zobowiązania wymagalne 
uległy zmniejszeniu po uzyskaniu środków za nadwykonania za 2017r. i obecnie 
wynoszą około 1.000.000 zł, natomiast zobowiązania długoterminowe, czyli kredyty 
są systematycznie spłacane zgodnie z harmonogramem spłat. Uważa, że największy 
problem może być w drugim półroczu ze zmianami jakie są przewidziane 
w finansowaniu dodatków dla pielęgniarek, które mają być włączone do pensji 
zasadniczej. Pan Dyrektor wyjaśnił, iż Pan Minister Zdrowia podpisał porozumienie,



że od 1 lipca br. dodatek dotychczasowy włącza się do pensji zasadniczej 
w wysokości - od 1 września - 1100 zł. Licząc te środki, które otrzymuje szpital 
obecnie tj. 1200 zł, a od 1 września 1600 zł pomniejszając o ZUS, pozostaje 1350 zł. 
Stwierdził, że jeżeli włączy 1100 zł do pensji zasadniczej wówczas pensja będzie 
wynosić około 3200 zł pensji zasadniczej i do tego doliczone zostaną wszystkie 
pochodne. Uważa, że po przeliczeniu miesięcznie będzie brakowało około 300 zł dla 
pielęgniarek. Nie może powiedzieć czy środki zostaną zwrócone, czy trzeba będzie 
pokryć z własnych środków. Stwierdził, że regulacje ustawy o najniższym 
wynagrodzeniu, które weszły w życie 1 lipca br. będą skutkowały wynikiem 
finansowym na drugie półrocze. Dodał, iż starał się, aby na wszystkie środki o które 
podwyższa wynagrodzenia, znaleźć jakieś źródło finansowania oraz z oszczędności 
na różnych usługach kupowanych, ale mimo wszystko będzie skutkowało, że drugie 
półrocze będzie trudniejsze w zamknięciu wyniku finansowego, nie wspominając 
o roku 2019, chyba że wzrosną nakłady z funduszu. Podkreślił, iż obecnie na IV 
kwartał nie ma informacji, jakie będą środki.

Na salę posiedzenia przybyła Pani Krystyna Siwiec -  stan członków Zarządu 
Powiatu -5.

Pan Starosta uważa, że powinna wzrosnąć odpłatność za punkt, żeby wyrównać. 
Stwierdził, że rośnie ryczałt ale również rośnie zapotrzebowanie na zwiększenie 
ilości wykonywanych usług, a każda dodatkowa usługa niesie za sobą koszty.
Pan Dyrektor SPZZOZ powiedział, że zwiększane są świadczenia specjalistyczne 
na kardiologię, ortopedię, których szpital nie wykonuje. Pan Dyrektor powiedział, że 
jako SPZZOZ należy do Mazowieckiego ale również do Ogólnopolskiego Związku 
Pracodawców Szpitali Powiatowych, który interweniuje i pisze pisma, jak również 
składa wnioski o zapewnienie finansowania i zwiększenia świadczeń w związku 
z tymi regulacjami.
Pan Sławomir Olejniczak zapytał czy podliczając punkty jest to dobra kondycja 
finansowa szpitala?
Pan Dyrektor SPZZOZ odpowiedział, że nie można powiedzieć, że jest to dobra 
sytuacja, ale jest stabilna i niezagrażająca bezpośrednio w funkcjonowaniu szpitala. 
Dodał, że wskaźniki utrzymują się na poziomie uznanym za bezpieczne.
Pan Starosta uważa, że powoli w szpitalu następuje poprawa. Stwierdził, że 
w bezpośrednie funkcjonowanie szpitala środki pochodzą z NFZ, a wejście 
z dodatkowymi usługami jest bardzo trudne, ponieważ brak jest możliwości 
z pomieszczeniami na otwarcie nowych działalności, a ponadto wiąże się 
z zatrudnieniem kadry lekarskiej. Uważa, że na większe dochody szpital nie ma co 
liczyć i należy zmniejszać koszty. Stwierdził, że jeżeli obowiązuje ryczałt w szpitalu, 
to powinien być przekazany na początku roku, aby mógł w danym roku stabilnie 
pracować, a Pan Dyrektor informuje, że nie wie ile będzie miał na czwarty kwartał 
środków. Uważa, że przy dofinansowaniu ryczałtowym wyniki szpitala pogorszą się, 
ponieważ nie ma możliwości zarobienia dodatkowych środków.



Pan Dyrektor SPZZOZ powiedział, iż rozmawiał z Panią Dyrektor szpitala 
w Żyrardowie, która powiedziała, że przez ostatnie 6 lat miała pozytywny wynik 
finansowy, kiedy przejęła szpital, natomiast w tym roku będzie pierwszym rokiem 
kiedy nie ma szans na pozytywny wynik finansowy. Podobnie szpital w Przasnyszu, 
gdzie dyrektorem jest najdłużej funkcjonujący dyrektor szpitala w Polsce, pomimo 
wszystko też boi się o pozytywny wynik finansowy. Dodał, iż szpitale, które miały 
pozytywne wyniki finansowe i dyrektorzy którzy zarządzają nimi długo nie są 
w stanie wypracować dodatniego wyniku finansowego. Stwierdził, że sytuacja 
w finansowaniu wszędzie jest niepokojąca w związku z rosnącymi kosztami 
funkcjonowania szpitala, jak również kosztów osobowych. Powiedział, iż 
pielęgniarki podpisały porozumienia, ale to nie jest koniec protestów, ponieważ już 
do Ministra Zdrowia napisał związek zawodowy fizjoterapeutów, jak również 
diagnostów laboratoryjnych o podwyżki wynagrodzeń uzasadniając, że dlaczego 
należy się pielęgniarkom a innym grupom zawodowym nie. Uważa, że jak nie 
otrzymają wszyscy podwyżek, to będzie to skutkowało roszczeniami związków 
zawodowych.
Pan Starosta stwierdził, że należy się zgodzić z pozostałą grupą, ponieważ 
pielęgniarkom wzrosły wynagrodzenia poprzez otrzymaniem „Zębal owego”, to 
pozostały inne grupy zawodowe, którzy też chcą otrzymać podwyżkę wynagrodzenia, 
ponieważ oni naprawdę mało zarabiają. Uważa, że te grupy mają słuszne pretensje 
i dlatego będą protestowały.
Pytań i uwag nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (5-za) podjęli

UCHWAŁĘ Nr 775.147.2018
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały 
w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu luchwała stanowi 
załącznik nr 5 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 5
Pan Starosta poinformował, iż Pani Bogusława Lewandowska -  Naczelnik 
Wydziału Oświaty i Zdrowia wystąpiła z wnioskiem w sprawie zapoznania się 
Planem Rzeczowo -  Finansowym SPZZOZ w Sierpcu na 2018r. /wniosek wraz 
z  Planem stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu/.
Pan Skarbnik powiedział, że patrząc na koszty finansowe, które są planowane na 
kwotę 550.000 zł. Porównując zadłużenie Powiatu jest obecnie na 18.560.000 zł przy 
zadłużeniu szpitala zbliżającym się do około 8.000.000 żł, czyli nawet nie połowę, 
Powiat ma zaplanowane 550.000 zł tyle samo na obsługę kredytów co szpital. 
Poinformował, iż odbyło spotkanie z przedstawicielką banku w sprawie konsolidacji 
zaciągniętych kredytów, które zostały wcześniej zaciągnięte. Zaproponował, aby te



kredyty skonsolidować i powiększyć o 1.500.000 zł na zobowiązania wymagalne.
Dodał, że dla samorządów Wibor na okres trzech miesięcy wynosi 1,5%.
Pan Starosta uważa, że tą sprawę należy rozważyć.
Pytań i uwag nie było.

Ad. pkt 6
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 I kwartał 
2018 r. Iwniosek stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu/.
Pan Wicestarosta zapytał o ryczałt za I kwartał, który na oddziale wewnętrznym 
wynosi 108% wykonania, poradnia gastrologiczna 114%. Zapytał, czy to się odnosi 
do zmniejszenia w następnym kwartale? Dodał, że ryczałt należy wykonać do 103%. 
Zapytał, co z pozostałymi ryczałtami?
Pan Dyrektor SPZZOZ odpowiedział, że wykonanie ryczałtu za I kwartał jest na £  
poziomie 106% średnio, natomiast szpital będzie rozliczany przez NFZ za I półrocze 
tego roku. Same rozliczenie za I półrocze i specyfika funkcjonowania szpitali jest 
sezonowa. Uważa, że powinno podsumowywać się cały rok, ponieważ w roku 2017 
liczył się tylko IV kwartał i I kwartał 2018 roku, gdzie nie można porównać ryczałtu 
za cały rok. Dodał, że wszystko co zostało wykonane do 30 czerwca, zostało 
zresetowane i na II półrocze jest naliczanie ryczałtu od nowa, gdzie grudzień jest 
okresem świątecznym, a lipiec - sierpień okresami wakacyjnymi, gdzie obłożenie jest 
mniejsze. Oznajmił, że wykonanie za I kwartał było większe, stąd wyższe koszty 
i wynik za pierwsze półrocze ulega poprawie, ponieważ są niższe koszty. Wyjaśnił, 
że są to okresy zimowe, w których jest największe obłożenie na oddziałach, dlatego 
wypracowano więcej punktów w I kwartale, bo podsumowując I półrocze jest 
wykonanie na poziomie 101%, który nie został zrefundowany jeszcze przez NFZ, ale 
jest to wykonanie ryczałtu. Dodał, iż szpital dostosowuje ilość wypracowanych 
punktów, aby nie robić kosztów ponad, a nie da się tego zaplanować tak w 100%, £
żeby nie zostało zmniejszone i żeby nie narobić kosztów, które są w stu procentach 
kosztami szpitala. Powiedział także, że jest niezwykle trudno i należy znajdować 
nowe sposoby wypracowania nowych punktów, ewentualnie przesuwać między 
oddziałami. Uważa, że przy wyniku finansowym, porównując I kwartał 2018r. do 
I kwartału 2017 w niektórych poradniach pogorszył się wynik finansowy. Wynika 
z tego, że szpital uczy się jak pokazywać wykonanie tego ryczałtu. Wyjaśnił, iż te 
poradnie, które wykonały wyższe koszty mają dużo wyższy wynik finansowy, 
ponieważ jest to po stronie kosztów, a nie jest po stronie przychodów, gdzie było 
wykonywane większe koszty i więcej pracy dlatego, żeby wykonać punkty 
w poradniach, które mniej funkcjonowały, a koszty wszystkie nie były liczone na tą 
poradnię, ponieważ ona nie funkcjonowała. Pan Dyrektor stwierdził, że należy 
wszystko bardzo skrupulatnie pilnować.
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Pan Sławomir Olejniczak uważa, że należy przyjąć datę i na tą datę wszystko 
szczegółowo wyjaśnić radnym.
Pan Starosta powiedział, że jest to liczone co miesiąc.
Pan Sławomir Olejniczak uważa, że jest policzone. Natomiast stwierdził, że to się 
nie da wszystkiego na bieżąco podać.
Pan Skarbnik powiedział, że za dany okres można policzyć.
Pan Starosta stwierdził, że nie może przekazać do publicznej wiadomości innych 
wiadomości, tylko te które ma przekazane ze szpitala w sprawozdaniach.
Pytań i uwag nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (5-za) podjęli

UCHWAŁĘ Nr 776.147.2018
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 I kwartał 2018 r. /uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego 
protokołu/.

Ponadto Pan Sławomir Olejniczak zapytał o Izbę przyjęć.
Pan Dyrektor SPZZOZ odpowiedział, że posiada program na umiejscowienie Izby 
przyjęć oraz wyliczenie metrów jakie ten pawilon będzie potrzebował. Dodał, że 
łącznie z podpiwniczeniem, z przeznaczeniem na szatnię i pomieszczenia 
pomocnicze, koszt wynosiłby na około 2.500.000 zł. Oznajmił, że są to propozycje 
projektanta. Dodał, że Izba przyjęć zostałaby wykonana wraz z pomieszczeniami na 
wprowadzenie w szpitalu nocnej i świątecznej opieki lekarskiej.
Pan Sławomir Olejniczak zapytał o koszt dokumentacji projektowej?
Pan Dyrektor SPZZOZ odpowiedział, że koszt dokumentacji, która została 
wykonana wynosi 3.000 zł netto, a przetarg ma wykonanie dokumentacji zostanie 
dopiero ogłoszony.
Pan Starosta uważa, że ten proces budowy należałoby rozłożyć na okres dwóch lat, 
w tym trzy lata finansowanie.
Pytań więcej nie było.
Pan Starosta podziękował Panu Dyrektorowi za przybycie.

Ad. pkt 7
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 
Egzaminacyjnej dla czterech nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na 
stopień nauczyciela mianowanego !wniosek stanowi załącznik nr 9 do niniejszego 
protokołu/.



Pan Starosta przedstawił skład Komisji Egzaminacyjnej dla wychowawcy internatu 
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sierpcu, ubiegającego się 
o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Zaproponował na 
Przewodniczącą Komisji przedstawiciela organu prowadzącego, Panią Bogusławę 
Lewandowską -  Naczelnika Wydziału Oświaty i Zdrowia.
Pani Naczelnik OZ wyraziła zgodę.
Pytań i uwag nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (5-za) podjęli

UCHWAŁĘ Nr 777.147.2018
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Anny Rzeszotarskiej 
nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela 
mianowanego /uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 8
Pan Starosta przedstawił skład Komisji Egzaminacyjnej dla pedagoga w Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Sierpcu, ubiegającego się o awans zawodowy na 
stopień nauczyciela mianowanego. Zaproponował na Przewodniczącą Komisji 
przedstawiciela organu prowadzącego, Panią Bogusławę Lewandowską -  Naczelnika 
Wydziału Oświaty i Zdrowia.
Pani Naczelnik OZ wyraziła zgodę.
Pytań i uwag nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (5-za) podjęli

UCHWAŁĘ Nr 778.147.201
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Anety Ciemieckiej 
nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela 
mianowanego /uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 9
Pan Starosta przedstawił skład Komisji Egzaminacyjnej dla pedagoga w Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Sierpcu, ubiegającego się o awans zawodowy na 
stopień nauczyciela mianowanego. Zaproponował na Przewodniczącą Komisji 
przedstawiciela organu prowadzącego, Panią Bogusławę Lewandowską -  Naczelnika 
Wydziału Oświaty i Zdrowia.
Pani Naczelnik OZ wyraziła zgodę.
Pytań i uwag nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (5-za) podjęli

1 0



UCHWAŁĘ Nr 779.147.201
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Emilii Lewandowskiej 
nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela 
mianowanego luchwala stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 10
Pan Starosta przedstawił skład Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela 
przedmiotów zawodowych z zakresu ochrony środowiska w Zespole Szkół Nr 1 
w Sierpcu, ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela 
mianowanego. Zaproponował na Przewodniczącą Komisji przedstawiciela organu 
prowadzącego, Panią Bogusławę Lewandowską -  Naczelnika Wydziału Oświaty i 
Zdrowia.
Pani Naczelnik OZ wyraziła zgodę.
Pytań i uwag nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (5-za) podjęli

UCHWAŁĘ Nr 780.147.2018
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Jolanty Kryszczak 
nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela 
mianowanego luchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt lOa
Pan Starosta poinformował, iż Pani Bogusława Lewandowska — Naczelnik 
Wydziału Oświaty i Zdrowia wystąpiła z wnioskiem w sprawie powierzenia 
stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno -  Pedagogicznej w Sierpcu /uchwała 
stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu/.
Pan Starosta poinformował, iż w wyniku przeprowadzenia postępowania 
konkursowego na w/w stanowisko, Komisja Konkursowa wyłoniła kandydatkę. Pan 
Starosta dodał, iż drugi kandydat odwołał się do Wojewody Mazowieckiego 
w sprawie unieważnienia konkursu. Oznajmił, że decyzja Wojewody podtrzymuje 
stanowisko Komisji Konkursowej. Pan Starosta dodał, iż Pani Dyrektor zostanie 
poproszona na kolejne posiedzenie Zarządu Powiatu (po sezonie urlopowym) w celu 
przedstawienia członkom Zarządu.
Pytań i uwag nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (5-za) podjęli

UCHWAŁĘ Nr 781.147.2018

n



w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno — 
Pedagogicznej w Sierpcu iuchwała stanowi załącznik nr 15 do niniejszego 
protokołu/.

Ad. pkt lOb
Pan Starosta poinformował, iż Pani Bogusława Lewandowska -  Naczelnik 
Wydziału Oświaty i Zdrowia wystąpiła z wnioskiem o zajęcie stanowiska w sprawie 
utworzenia oddziałów klas pierwszych z niższą liczbą uczniów w roku szkolnym 
2018/2019 /wniosek stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu/.
Pani Naczelnik poinformowała, że nie ma przepisu który mówi o ilości uczniów 
w klasie, niemniej jednak wiąże się to z finansowaniem i zabezpieczeniem środków. 
Pan Skarbnik dodał, że w roku bieżącym Powiat dołoży do oświaty ponad 
4.000.000 zł.
Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami jednogłośnie (5-za) wyraził zgodę 
na utworzenie oddziałów klas pierwszych z niższą liczbą uczniów w Zespole Szkół 
Nr 2 w Sierpcu.

Ad. pkt lOc
Pan Starosta poinformował, iż Pani Bogusława Lewandowska -  Naczelnik 
Wydziału Oświaty i Zdrowia wystąpiła z wnioskiem w sprawie wyrażenia zgody na 
prowadzenie dzienników lekcyjnych wyłącznie w formie elektronicznej Iwniosek 
stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu!.
Pani Naczelnik OZ powiedziała, że wymogi rozporządzenia są takie, że 
w przypadku dziennika elektronicznego musi organ prowadzący wyrazić zgodę, 
jeżeli spełnione są wszelkie warunki. Dodała, że testowanie dziennika 
elektronicznego dla nauczycieli odbywało się od marca bieżącego roku.
Pytań i uwag nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (5-za) podjęli

UCHWAŁĘ Nr 782.147.2018
w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych wyłącznie 

w formie elektronicznej Iuchwała stanowi załącznik nr 18 do niniejszego 
protokołu/.

Ad. pkt 11
Pan Skarbnik przedstawił zmiany jakie zachodzą w uchwale budżetowej na rok 
2018, które są przedstawione w uzasadnieniu do uchwały.
Pan Starosta poprosił Panią Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia 
o przedstawienie informacji związanej z dotacją dla Leonium.
Pani Naczelnik OZ powiedziała, że na wzór Powiatu Bolesławskiego wystąpiła 
z wnioskiem z rezerwy 04% subwencji oświatowej na 2018 r. z tytułu jednorazowego 
wzrostu zadań na kwotę 374.282,66 zł (tj. dopłata tylko i wyłącznie dla uczniów klas



gimnazjalnych). Natomiast dla liceum należy wypłacić taką kwotą jaka jest w 
subwencji, a Powiat Sierpecki ma wskaźnik 1. Wskaźnik 1,871 to wskaźnik dla 
gimnazjum na podstawie danych gminy Miasto Sierpc i obowiązuje w całym roku 
2018 dla uczniów oddziałów dotychczasowego gimnazjum w Leonium. Stwierdziła, 
że jest to zadanie dodatkowe, ponieważ do tej pory Powiaty nie prowadziły klas 
gimnazjalnych. Powiedziała, że w uzasadnieniu do wniosku jest zapis, że Powiat nie 
miał wpływu na przekształcenie szkoły. Zaktualizowana kwota dotacji zawarta w 
uchwale powinna być wypłacona z wyrównaniem od stycznia 2018 r.
Pan Starosta uważa, że szkoły gimnazjalne powinny pozostać na subwencji 
oświatowej w gminie w której były, ponieważ otrzymały środki z subwencji. 
Podkreślił, iż Powiat wystąpił z wnioskiem o dofinansowanie gimnazjum, natomiast 
do Liceum Leonium nie może. Dodał, iż na gimnazjum Leonium Powiat wydatkował 
już około 500.000 zł.
Pytań i uwag nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (5-za) podjęli

UCHWAŁĘ Nr 783.147.2018
zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na
2018r. Iuchwała stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu!.

Ad. pkt 12
Pan Starosta poinformował, iż Pan Wojciech Rzeszotarski -  Naczelnik Wydziału 
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami przedstawił informację dotyczącą 
ujawnienia praw własności nieruchomości Powiatu Sierpeckiego za I półrocze 
2018r. Unformacja stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu/.
Pytań nie było.

Ad. pkt 12a
Na salę posiedzenia przybyła Pani Agnieszka Kikolska -  Zastępca Naczelnika 
Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.
Pan Starosta poinformował, iż Pan Wojciech Rzeszotarski -  Naczelnik Wydziału 
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami wystąpił z wnioskiem w sprawie wyboru 
formy przeprowadzenia przetargów oraz ustalenia cen wywoławczych i wysokości 
wadium przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości 
stanowiących własność Powiatu Sierpeckiego położonych w obrębie Studzieniec 
gm. Sierpc /wniosek stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu/.
Pan Starosta powiedział, że dotyczy sprzedaży działek o pow. 4 ha. Poinformował, 
iż przetarg został ogłoszony na dzień 11 września br.
Pytań i uwag nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (5-za) podjęli



UCHWAŁĘ Nr 784.147.2018
w sprawie wyboru formy przeprowadzenia przetargów oraz ustalenia cen 
wywoławczych i wysokości wadium przeznaczonych do sprzedaży w drodze 
przetargu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Sierpeckiego 
położonych w obrębie Studzieniec gm. Sierpc /uchwała stanowi załącznik nr 22 do 
niniejszego protokołu/.
Ad. pkt 12b
Pan Starosta poinformował, iż Pan Wojciech Rzeszotarski -  Naczelnik Wydziału 
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami wystąpił z wnioskiem w sprawie 
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów pisemnych 
ograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu 
Sierpeckiego położonych w obrębie Studzieniec gm. Sierpc.
Pan Starosta odczytał skład Komisji przetargowej.
Pytań i uwag nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (5-za) podjęli

UCHWAŁĘ Nr 785.147.2018
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów 
pisemnych ograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność 
Powiatu Sierpeckiego położonych w obrębie Studzieniec gm. Sierpc luchwała 
stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu/.

Ad.pktl2c
Pan Starosta poinformował, iż Pan Wojciech Rzeszotarski -  Naczelnik Wydziału 
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami przedstawił informację o wynikach 
I przetargu pisemnego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu 
Sierpeckiego informacja stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu/.
Głos zabrała Pani Agnieszka Kikolska -  Zastępca Naczelnika Wydziału Geodezji 
i Gospodarki Nieruchomościami. Powiedziała, że przetarg odbył się 12 lipca br., na 
który nie wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższym przetarg zakończył się 
wynikiem negatywnym. Dodała, że propozycja jest aby drugi przetarg odbył się 
w dniu 27 września br. obniżając cenę wywoławczą o 5%.
Pytań i uwag nie było.

Ad. pkt 12d
Pan Starosta poinformował, iż Pan Wojciech Rzeszotarski — Naczelnik Wydziału 
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami wystąpił z wnioskiem w sprawie drugiego 
przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Sierpeckiego 
położonych w obrębach: Studzieniec i Rachocin gm. Sierpc Iwniosek stanowi 
załącznik nr 25 do niniejszego protokołu/.
Pytań i uwag nie było.



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

UCHWAŁĘ Nr 786.147.2018
w sprawie drugiego przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących 
własność Powiatu Sierpeckiego położonych w obrębach: Studzieniec i Rachocin 
gm. Sierpc łuchwała stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu/.
Ad. pkt 13
Członkowie Zarządu przyjęli Protokoły:

Nr 145.2018 z dnia 22 czerwca 2018r. (5 za)
Nr 146.2018 z dnia 29 czerwca 2018r. (1 za, 1 wstrzymujący się).

Ad. pkt 14
Członkowie Zarządu Powiatu zapoznali się między innymi z:
1) Pismem skierowanym do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w sprawie realizacji 

sprawy dotyczącej rozpatrzenia odwołania od decyzji Wojewody Mazowieckiego 
ustalającej odszkodowanie na rzecz Powiatu Sierpeckiego położoną w obrębie 
Mochowo/pfsmo stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu/;

2) Pismem Zarządu Dróg Powiatowych skierowanym o Radnego Gminy Szczutowo 
w sprawie budowy chodnika w m. Gójsk i pismo stanowi załącznik nr 28 do 
niniejszego protokołu/.

3) Odpowiedzią na pismo w sprawie realizacji programu dostosowawczego 
w SPZZOZ w Sierpcu Ipismo stanowi załącznik nr 29 do niniejszego protokołu/.

4) Stanowiskiem Rady Gminy Mochowo w sprawie poparcia działań dotyczących 
rozwoju Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa -  Modlin /Stanowisko 
stanowi załącznik nr 3Odo niniejszego protokołu/.

5) Stanowiskiem Rady Powiatu Sokołowskiego w sprawie poparcia działań 
dotyczących rozwoju Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa -  
Modlin łStanowisko stanowi załącznik nr 31 do niniejszego protokołu/.

6) Ustosunkowaniem Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu na 
skargę, którą rozpatrywała Komisja Rewizyjna /pismo stanowi załącznik nr 32 do 
niniejszego protokołu/.

Ponadto Pan Wicestarosta poinformował, iż zostało wyremontowane oraz 
uprzątnięte lądowisko przy szpitalu. Zostanie ogłoszony przetarg na zbycie złomu, 
który zalega po uprzątnięciu byłej pralni, która zostanie przeznaczona na archiwum, 
które powinno być w szpitalu. Ponadto poinformował, iż rozmawia 
z przedsiębiorcami, jak również wystąpi z pismami o wsparcie finansowe dla 
szpitala. Dodał, iż poprosi Dyrektora szpitala, aby przygotował wykaz sprzętu 
medycznego, który jest niezbędny dla szpitala. Oznajmił, że od 1 lipca br. zostały 
podniesione wynagrodzenia tych osób, które nie osiągały najniższego 
wynagrodzenia.
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Pan Starosta powiedział, że przy okazji remontu lądowiska, wypłynął remontu 
parkingu przy szpitalu. Wyjaśnił, iż znalazł się oferent, który wykonałby parking na 
miejscu, które zostało wyznaczone i jest dokumentacja projektowa, która zostałby 
wykorzystana. Dodał, iż parking byłby na około 70 miejsc parkingowych wraz 
z ogrodzeniem i dwoma bramami wjazdowymi. Powiedział, że parking wykonany 
byłby na koszt oferenta pod warunkiem wydzierżawienia na okres 10 lat bezpłatnie. 
Pan Sławomir Olejniczak zapytał, czy z tego tytułu pobierałby opłaty?
Pan Starosta odpowiedział, że oferent wybudowałby parking, który zostałby mu 
przekazany w dzierżawę na okres 10 lat i on bierze z tego tytułu opłaty. Pan Starosta 
zaznaczył, że jest to propozycja do rozważenia. Uważa, że na obecną chwilę i przez 
najbliższy czas tego parkingu się nie wybuduje, ponieważ są inne i ważniejsze 
sprawy do rozbudowy. Dodał, iż sklepik, który znajduje się po lewej stronie wjazdu 
do szpitala, musiałby ulec likwidacji, ponieważ byłaby tam zlokalizowana brama 
wyjazdowa. Wyjaśnił, że ten parking przed szpitalem nie spełniałby swojej roli, 
ponieważ musiałby być wjazd i wyjazd oddzielnymi bramami ze względów 
technicznych.
Pan Sławomir Olejniczak zastanawia się, czy mieszkańcy będą korzystać jak będzie 
parking płatny?
Pan Starosta powiedział, że parking jest to dla osób przyjeżdżających do szpitala. 
Pan Wicestarosta powiedział, że z parkingiem jest problem, a samochody są 
stawiane na chodnikach. Dodał, że inwestor po wybudowaniu parkingu zwróciłby się 
do służb o postawienie znaków zakazu postoju na całym obszarze ulicy, ponieważ 
chodniki są zastawione samochodami.
Pan Starosta powiedział, że w ciągu dnia na terenie szpitala nie można przejechać, 
ponieważ pozastawiane są miejsca samochodami. Stwierdził, że obecnie prawie 
wszędzie są płatne parkingi na terenach szpitali. Podkreślił, że tą sprawę należy 
rozważyć i podać pod decyzję Rady Powiatu, która musi wyrazić zgodę.
Pan Sławomir Olejniczak zwrócił uwagę na miejsca parkingowe dla pracowników 
szpitala. Stwierdził, że rozmawiając z oferentem należy zwrócić uwagę na tą sprawę. 
Uważa, że oferent może wyjdzie z propozycją parkingu dla pracowników.
Pan Stanisław Pawłowski uważa, że powyższy temat należy poddać do dyskusji na 
komisjach stałych.
Pan Wicestarosta dodał, że po całych drogach dojazdowych do szpitala nawet jak 
pogotowie podjeżdża pod Izbę przyjęć to ma problem przejechać, ponieważ stoją 
samochody. Stwierdził, że chodzi głównie o drogi dojazdowe do szpitala.
Pan Starosta wspomniał, że kiedyś był dozorca, który wpuszczał i wypuszczał 
bramą samochody, a obecnie bardzo dużo samochodów wjeżdża pod same drzwi 
szpitala, co stanowi problem dla karetek pogotowia.
Pan Starosta zapytał, czy jest zgoda członków Zarządu na prowadzenie dalszych 
rozmów w powyższej sprawie.
Członkowie Zarządu wyrazili zgodę na prowadzenie rozmów w tej sprawie.



Na tym posiedzenie Zarządu Powiatu zakończono.

Protokołowała Zarząd

AiJLA Jan Laskowski

Dailuta Sekulska Wojciech Rychter

Sławomir Olejniczak 

Stanisław Pawłowski 

Krystyna Siwiec
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Z a ł .N r A . d o  p ro toko łu

LISTA OBECNOŚCI 
CZŁONKÓW ZARZĄDU POWIATU 

W SIERPCU

z posiedzenia Zarządu Powiatu

na posiedzeniu w dniu 20 lipca 2018 roku

L.p. Nazwisko i imię Funkcja Podpis

1. Laskowski Jan Starosta /

2. Rychter Wojciech Wicestarosta At
3. Olejniczak Sławomir Członek

4. Pawłowski Stanisław Członek Jaa
5. Siwiec Krystyna Członek



Z A R Z Ą D P O W IA T U  

W  S IE R P C U

BRZ.0022.25.2018

Zał. N r. J L .  ... do protokołu

z posiedzenia Um&u Powiatu Sierpc, dnia 17.07.2018 r.

Działając na podstawie § 100 ust. 2 Statutu Powiatu Sierpeckiego (Dz. Urz. 
Woj. Maz. Nr 78, poz. 2488 z późn. zm.), zapraszam na posiedzenie Zarządu 
Powiatu, które odbędzie się dnia 20 lipca 2018 r. o godz. 8:30 w Starostwie 
Powiatowym w Sierpcu.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Dyrektora Samodzielnego Publicznego 

Zespołu Zakładów Opieki zdrowotnej w Sierpcu. Tekst nr 1
4. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu 

projektu uchwały w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno- 
finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej 
w Sierpcu. Tekst nr 2

5. Zapoznanie się Planem Rzeczowo -  Finansowym SPZZOZ w Sierpcu na 
2018r. Tekst nr 3

6. 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 I kwartał 2018 r. Tekst nr 4

7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani 
Anny Rzeszotarskiej nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na 
stopień nauczyciela mianowanego. Tekst nr 5

8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani 
Anety Ciemieckiej nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień 
nauczyciela mianowanego. Tekst nr 6

9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani 
Emilii Lewandowskiej nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na 
stopień nauczyciela mianowanego. Tekst n r 7

10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani 
Jolanty Kryszczak nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień 
nauczyciela mianowanego. Tekst nr 8

11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu 
Powiatu Sierpeckiego na 2018r. Tekst nr 9

12. Zapoznanie się z informacją dotyczącą ujawnienia praw własności 
nieruchomości Powiatu Sierpeckiego za I półrocze 2018r. Tekst nr 10

13. Przyjęcie protokołów:
Nr 145.2018 z dnia 22 czerwca 2018r.
Nr 146.2018 z dnia 29 czerwca 2018r.

14. Sprawy różne.
15. Zamknięcie posiedzenia.

Jan Laskow ski


