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PROTOKÓŁ Nr 119.2017 
Z POSIEDZENIA

ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU 
w dniu 6 grudnia 2017 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.9:00.

W posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyli:
1) Pani Agnieszka Malanowska -  Sekretarz Powiatu;
2) Pan Krzysztof Sobiecki -  Skarbnik Powiatu;
3) Pani Beata Bany -  Dyrektor SPZZOZ w Sierpcu;
4) Pan Artur Obrębski -  Dyrektor ZDP w Sierpcu.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu „Programu Ochrony 

Środowiska dla Gminy Miasta Sierpc do 2022r.
4. 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 III kwartał 2017r.

5. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu 
w Sierpcu projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.

6. Zapoznanie się z informacjami dotyczącymi SPZZOZ w Sierpcu:
a) z przeprowadzeniem konkursów ofert na świadczenie usług 

medycznych w SPZZOZ w Sierpcu;
b) najpilniejszych potrzeb inwestycyjnych planowanych do realizacji 

w nadchodzącym roku;
c) pismem dotyczącym zapłaty I-szej transy w III etapie procesu 

informatyzacji SPZZOZ w Sierpcu;
d) pismem dotyczącym uwzględnienia w umowie kontraktowej 

przedstawionych postulatów przez lekarzy SPZZOZ w Sierpcu.



7. Zajęcie stanowiska w sprawie interpelacji: j.
a) dotyczącej poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu; drogi

powiatowej nr 3715W Ligowo — Mochowo z drogą powiatową 
nr 3728WMalanowo —Malanówko, gm. Mochowo; ; !

b) dotyczącej przeglądu drzew rosnących w pasie drogowym drogi 
powiatowej nr 3732 W Żuki -  Kurowo;

c) dotyczącej ścinki poboczy na odcinku drogi powiatowej nr 2999W 
Sikórz -  Mochowo;

d) dotyczącej poprawy bezpieczeństwa na odcinku drogi powiatowej 
nr 2999W Sikórz -  Mochowo pomiędzy cmentarzem a remizą 
OSP Bożewo w m. Bożewo.

8. Przyjęcie protokołów:
Nr 117.2017 z dnia 23 listopada 2017r.;
Nr 118.2017 z dnia 29 listopada 2017r.

9. Sprawy różne. -
10. Zamknięcie posiedzenia.
/porządekposiedzenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 1 -
Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu dokonał Pan Jan Laskowski -  Starosta 
Sierpecki witając biorących udział w posiedzeniu członków Zarządu (stan 
członków -  5).

Ad. pkt 2 |
Pan Starosta zaproponował, aby do porządku posiedzenia Zarządu wprowadzić 

; następujące punkty: i ;
pkt 7.1 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg 

; do kategorii dróg gminnych; ;
pkt 7.2 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu 
Powiatu Sierpeckiego na 2017r.

Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu jednogłośnie (4 — za) przyjęli 
porządek posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 6 grudnia 2017r.; po zmianie, 
który przedstawia się następująco: ' i , ■
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności. ■
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu „Programu Ochrony 
Środowiska dla Gminy Miasta Sierpc do 2022r.
4. 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 III kwartał 2017r.



5. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu 
w Sierpcu projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.
6. Zapoznanie się z informacjami dotyczącymi SPZZOZ w Sierpcu:

a) z przeprowadzeniem konkursów ofert na świadczenie usług 
medycznych w SPZZOZ w Sierpcu;

b) najpilniejszych potrzeb inwestycyjnych planowanych do realizacji 
w nadchodzącym roku;

c) pismem dotyczącym zapłaty I-szej transy w III etapie procesu 
informatyzacji SPZZOZ w Sierpcu;

d) pismem dotyczącym uwzględnienia w umowie kontraktowej 
przedstawionych postulatów przez lekarzy SPZZOZ w Sierpcu.Zajęcie 
stanowiska w sprawie interpelacji:

7. Zajęcie stanowiska w sprawie interpelacji:
a) dotyczącej poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu drogi 

powiatowej nr 3715W Ligowo -  Mochowo z drogą powiatową 
nr 3728W Malanowo -  Malanówko, gm. Mochowo;

b) dotyczącej przeglądu drzew rosnących w pasie drogowym drogi 
powiatowej nr 3732 W Żuki -  Kurowo;

c) dotyczącej ścinki poboczy na odcinku drogi powiatowej nr 2999W 
Sikórz -  Mochowo;

d) dotyczącej poprawy bezpieczeństwa na odcinku drogi powiatowej 
nr 2999W Sikórz -  Mochowo pomiędzy cmentarzem a remizą 
OSP Bożewo w m. Bożewo.

7.1 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg 
do kategorii dróg gminnych.

7.2 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu 
Powiatu Sierpeckiego na 2017r.

11 .Przyjęcie protokołów:
Nr 117.2017 z dnia 23 listopada 2017r.;
Nr 118.2017 z dnia 29 listopada 2017r.

12.Sprawy różne.
13.Zamknięcie posiedzenia.

Ad. pkt 3
Pan Starosta poinformował, iż Pani Aldona Kowalska -  Naczelnik 
Wydziału Rolnictwa i Środowiska wystąpiła z wnioskiem w sprawie 
zaopiniowania projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasta 
Sierpc do 2022r. iwniosek stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu/. 
Pytań i uwag nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu po zapoznaniu się z dokumentacją 
w wyniku głosowania (5-za) podjęli
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UCHWAŁĘ Nr 627.118.2017
w sprawie zaopiniowania projektu „Programu Ochrony Środowiska dla 
Gminy Miasta Sierpc do 2022r. /uchwała stanowi załącznik nr 4 do 
niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 4
Na salę posiedzenia przybyła Pani Beata Bany -  Dyrektor SPZZOZ 
w Sierpcu.
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 III kwartał 
2017r. /wniosek stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu/.
Pan Starosta ^poprosił Panią Dyrektor SPZZOZ o udzielenie informacji na 
temat nadwykonań.
Pani Dyrektor SPPZZOZ powiedziała, że jest rozpatrzona indywidualna 
sytuacja w związku z rozliczeniem pacjenta, którego pobyt przedłużał się na 
oddziale OIOM. Ponadto brak jest jakichkolwiek informacji przekazanych 
z NFZ dotyczących przesunięć pomiędzy oddziałami. Dodała, iż otrzymała 
zgodę na rozliczenie pacjenta z OIOM, tylko trwają kwestie techniczne, 
ponieważ ustawa, jak i system nie przewiduje takiej sytuacji.
Pan SławomirjOlejniczak zapytał czy są to duże środki?
Pani Dyrektor SPZZOZ odpowiedziała, że koszt leczenia pacjenta na i OIOM 
to kwota 325.000 zł. Dodała, że brak jest informacji o kwocie rozliczenia za 
nadwykonania i po przesunięciach i rozliczeniu. Oznajmiła, że różne źródła 
donoszą, że nadwykonania będą płacone w różnych stawkach procentowych.
Pan Starosta! powiedział, że w sprawozdaniu jest przedstawiony 1 wynik 
finansowy za dziewięć miesięcy. Zapytał, co można odjąć od tego wyniku?
Pani Dyrektor SPZZOZ odpowiedziała, że pacjenta, który przebywa na |OIOM 
oraz nadwykonania. Dodała, że NFZ obiecał, że nadwykonania zostaną 
zrealizowane do końca roku. ; j  ■ r
Pan Starosta powiedział, że wynik zostanie przyjęty w takiej postaci, jaki jest 
przedstawiony.;Dodał, iż Pani Dyrektor przedstawiła, że realne jest odzyskanie 
320.000 zł za pacjenta z OIOM oraz rozliczenie ostateczne nadwykonań 
z Funduszem, j

: Więcej pytań nie było. : |
Wobec powyższego członkowie Zarządu po zapoznaniu się z dokumentacją 

: w wyniku głosowania (5-za) podjęli i j

UCHWAŁĘ Nr 627.118.2017 
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 III kwartał 2017r. /uchwała stanowi 
załącznik nr 6 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 5
Pan Starosta poinformował, iż Pani Bogusława Lewandowska -  Naczelnik 
Wydziału Oświaty i Zdrowia wystąpiła z wnioskiem w sprawie nadania Statutu 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu 
iwniosek stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu/.
Pan Starosta zauważył, że Rada Społeczna odnosiła się tylko do § 15 ust.l, 
natomiast brak jest opinii odnośnie § 12 ust 5 Statutu.
Pan Wicestarosta powiedział, iż na Radzie Społecznej był omawiany 
Regulaminu i Statutu SPZZOZ w Sierpcu.
Pan Sekretarz powiedziała, że Rada Społeczna zaopiniowała zaproponowane 
zmiany, które wynikają z ustawy i tekstu jednolitego jako całości statutu.
Pan Wicestarosta powiedział, iż w składzie Rady Społecznej nie było żadnych 
zmian związanych ze zwiększeniem składu, natomiast został zmieniony 
przedstawiciel Wojewody.
Pani Sekretarz dodała, że przy analizie pisma Pani Dyrektor SPZZOZ, Wydział 
Oświaty i Zdrowia zaproponował zmiany, które wynikają z ustawy.
Pani Dyrektor SPZZOZ wyjaśniła, iż w poprzednim zapisie ustawy przed 
15 lipca 2016r. nie było określenia co do liczby przedstawicieli Rady 
Społecznej, a obecnie ustawa narzuca ilość osób, które powinny zasiadać 
w Radzie Społecznej.
Pani Sekretarz nadmieniła, że jest to kolejna zmiana, którą wymaga 
dostosowania Statutu.
Pytań i uwag nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu po zapoznaniu się z dokumentacją 
w wyniku głosowania (5-za) podjęli

UCHWAŁĘ Nr 628.118.2017
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu 

uchwały w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu 
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu iuchwała stanowi załącznik nr 8 do

niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 6
Pan Starosta poinformował, iż wpłynęły do Zarządu Powiatu informacje 
dotyczące spraw związanych z funkcjonowaniem szpitala. Dodał, iż powyższe 
informacje zostaną omówione w kolejności.
Ad. pkt 6a Informacja dotycząca przeprowadzenia konkursów ofert na 
świadczenie usług medycznych w SPZZOZ w Sierpc Hnformacja stanowi 
załącznik nr 9 do niniejszego protokołu/:



Pan Starosta zapytał czy Pani Dyrektor może przedstawić informacje odnośnie 
zakończenia konkursów?
Pani Dyrektor SPZZOZ powiedziała, że konkursy na udzielanie świadczeń w 
oddziałach szpitalnych jeszcze trwają, a rozstrzygnięcie kończył się w dniu 
8 grudnia br. Ponadto poinformowała, że w dniu 5 grudnia br. upłynął termin na 
składanie ofert na świadczenia w przychodnia przyszpitalnych w ! POZ. 
Oznajmiła, że ‘wpłynęły dwie oferty do POZ: do poradni neurologicznej 
;i poradni kardiologicznej. Dodała, że jest szansa, iż będzie funkcjonowała 
poradnia kardiologiczna, ponieważ oferta na powyższą poradnię jest atrakcyjna, 
niemniej jednak w przyszłości wiąże się to z wydatkami inwestycyjnymi 
w postaci zakupu sprzętu, którym wyposaży się poradnię. Ponadto 
poinformowała; ze wpłynęły dwie oferty ze stawkami przewyższającymi 
dotychczasowe j stawki obowiązujące w POZ. Komisja konkursowa 
przeprowadziła; wstępne negocjacje z oferentami, w wyniku której lekarze 
obniżyli w niedużych procentach proponowane stawki. Natomiast będą jeszcze 
prowadzone negocjacje, żeby weryfikować możliwości. Ponadto Pani Dyrektor 
SPZZOZ poinformowała, że nie wpłynęły jeszcze oferty na świadczenie usług 
w poradni chirurgicznej i pracowni endoskopowej oraz poradni ortopedycznej, 
jak również w poradni onkologicznej.
Pan Starosta nadmienił, iż otrzymał informację, że cały zespół lekarzy 
otrzymał ofertę! pracy w innym szpitalu na warunkach przedstawionych przez 
szpital, na które nie wyraził zgody.
Pani Dyrektor SPZZOZ nadmieniła, że lekarze już dwa razy wystąpili 
o zmianę warunków umowy kontraktowej. Dodała, że za pierwszym razem ich 
prośby były uznane w stu procentach, natomiast za drugim razem te, które były 
przedmiotem postępowania konkursowego zostały podjęte negocjacje. Pani 
Dyrektor powiedziała, że ponieważ Rada Społeczna, jak również Rada Powiatu 
wskazała, żeby i przy zawieraniu umów kontraktowych kierować się wynikiem 
ekonomicznym oddziału, to powstaje pytanie, jak to pogodzić? Stwierdziła, że 
jedynym oddziałem przynoszącym dochód w szpitalu jest oddział wewnętrzny, 
a pozostałe przynoszą stratę. Stwierdziła, że kierowanie się wynikiem 
ekonomicznym! przy stracie jest równoznaczne z tym, że te stawki obecnie 
obowiązujące nie powinny być zaakceptowane, tylko powinny być mniejsze. 
Pierwsze postępowanie konkursowe zostało anulowane miedzy innymi przez to, 
że stawki zaproponowane przez lekarzy pomimo negocjacji nie zostały 
obniżone. i  j
Pan Starosta; uważa, że jeżeli doszłoby do zmniejszenia oddziału 
ginekologicznego, to nie będzie niezgody wśród pacjentów tylko wśród 
personelu, który ma obecnie najmniej pracy. Stwierdził, iż w okolicznych 
szpitalach jest problem z lekarzami ginekologami, których brakuje. Oznajmił, iż 
urodzenie dzieci w okolicznych szpitalach są wyrównane jak: w szpitalu 
w Sierpcu tj. 400 dzieci.



Pani Dyrektor SPZZPOZ powiedziała, że oddział ginekologiczny generuje 
bardzo duże straty. Stwierdziła, że jeżeli ma się kierować wynikiem 
ekonomicznym, to nie będzie mogła przyjąć żadnej z ofert. Dodała, że będzie 
próbować negocjować z lekarzami. Zapytała, czy ma przyjąć lekarzy dla 
utrzymania oddziału?
Pan Wicestarosta stwierdził, iż jeżeli będzie Pani Dyrektor pokrywała stratę, to 
zabraknie na inne oddziały.
Pani Dyrektor powiedziała, że nie jest za tym, aby zamknąć oddział.
Pan Starosta stwierdził, że zamknięcie oddziału nie jest taką prostą sprawą. 
Wiąże się z licznymi kontrolami na poszczególnych oddziałach.
Pani Dyrektor SPZZOZ powiedziała, że na pewno środków brakuje 
w budżecie NFZ. Dodała, że takie same przymiarki jakie są w stosunku do 
oddziału ginekologicznego dotyczą też oddziału pediatrycznego. 
Poinformowała, że kontaktował się z nią konsultant w celu uzyskania informacji 
będących podstawą wystąpienia czy zasadne jest utrzymywanie oddziału.
Pan Starosta uważa, że takie oddziały mogą być likwidowane z urzędu, 
ponieważ są nierentowne.
Pan Starosta poprosił Panią Dyrektor o przekazanie ostatecznej informacji 
dotyczących rozstrzygnięcia ofert na świadczenia usług medycznych na 
posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się w dniu 21 grudnia br.

Ad. pkt 6b. Informacja dotycząca najpilniejszych potrzeb inwestycyjnych 
planowanych do realizacji w nadchodzącym roku iinformacja stanowi załącznik 
nr 10 do niniejszego protokołu/
Pan Starosta powiedział, że prosił o określenie planowanych inwestycji na 
najbliższy rok. Dodał, że w dalszej kolejności będzie realizacja uchwały 
o sprzedaży działek, gdzie środki ze sprzedaży zostaną przeznaczone na 
modernizację szpitala. Pan Starosta uważa, że obecnie należy się skupić na tym, 
co jest niezbędne i potrzebne. Dodał, iż Pani Dyrektor wystąpiła do 
Wojewódzkiej Stacji Sanepidu o przeprowadzenie kontroli /pismo stanowi 
załącznik nr 11 do niniejszego protokołu/.
Pani Dyrektor SPZZOZ uważa, że należy poczekać na decyzję Sanepidu, która 
będzie decydująca.
Pan Starosta zaproponował, aby po odbytym spotkaniu z Sanepidem Pani 
Dyrektor uściśliła kierunki inwestycyjne w celu podjęcia decyzji, co należy 
wykonać w szpitalu. Dodał, iż po nowym roku rozpocznie się procedura 
sprzedaży działek.
Pan Wicestarosta powiedział, że zostały wyremontowane dwa oddziały, które 
nie bierze się pod uwagę do wymogów dostosowawczych. Dodał, iż w pierwszej 
kolejności musi być dostosowana izba przyjęć i na tym należy się 
skoncentrować.
Pan Starosta uważa, że należy wrócić do koncepcji podziału ginekologii, żeby 
wykorzystać to, co zostało wyremontowane. Stwierdził, iż na oddziale znajduje



się około 35 łóżek, a wykorzystanych jest około 15. Dodał, iż są sale, które 
można by wykorzystać na inne świadczenia lub potrzeby. ' : I

W związku z powyższym Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przedstawienie 
informacji dotyczącej modernizacji szpitala po rozmowach z Sanepidem, i

Ad. pkt 6c Pismo dotyczące zapłaty I-szej transzy w III etapie procesu 
informatyzacji ; SPZZOZ w Sierpcu ipismo stanowi załącznik nr 12 do 
niniejszego protokołu/. , i
Pan Starosta zapytał Pana Skarbnika, jak wygląda rozliczenie; środków ze 
szpitalem? !
Pan Skarbnik odpowiedział, że do wykorzystania przez szpital jest 
251.669,32 zł w ramach podpisanego aneksu.

1 Pani Dyrektor SPZZOZ powiedziała, że jest to rozdysponowane.
: Pan Skarbnik dodał, że to jest rozłożone na co innego.
Pan Starosta uważa, że najpierw należy wykorzystać to, co jest. Dodał,1 że nie 
ma podpisanego aneksu.
Pani Dyrektor SPZZOZ zapytała, co to za różnica jak wpisze ratę leasingu, 
czy I transzę informatyzacji? Uważa, że są to środki, które musi wydaćii to są 

i środki inwestycyjne, które poczynione po stronie szpitala przewyższają dotację, 
którą Powiat przeznacza. Dodała, że cała kwota, o której mówił Pan Skarbnik 
jest rozdysponowana.
Pan Starosta zaproponował, aby wszystko rozliczyć, a Pan Skarbnik przedstawi 
na kolejnym posiedzeniu Zarządu, jak to dalej wykonać.
Pan Skarbnik: powiedział, że należy do tego podejść rzetelnie, ponieważ na 

; dzień dzisiejszy nie ma z czego zrezygnować, ponieważ zbliża się koniec roku. 
Dodał, że jedynie może ruszyć środki przeznaczone na halę, ponieważ są 
zabezpieczone,' o czym wspomni na sesji Rady Powiatu. Dodał, że jest 
podpisana umowa z Ministerstwem, że środki są zabezpieczone na halę. ;
Pan Starosta uważa, że należy wszystko rozliczyć i zastanowić się!jak to 
zrobić.

Ad. pkt 6d .; Pismo dotyczące uwzględnienia w umowie kontraktowej 
, przedstawionych postulatów przez lekarzy SPZZOZ w Sierpcu /pismo stanowi 
załącznik nr 13 do niniejszego protokołu/.
Pan Starosta powiedział, że po części Pani Dyrektor już omawiała ten temat. 
Pani Dyrektor SPZZOZ powiedziała, że dziś złożyła pismo dotyczące 
rozstrzygnięcia konkursu ofert Ipismo stanowi załącznik nr 14 do niniejszego 
protokołu/. : ; j
: Następnie Pani Dyrektor SPZZOZ streściła powyższe pismo. : j
Pan Starosta podziękował Pani Dyrektor SPZZOZ za przybycie. . i



Ad. pkt 7
Pan Starosta poinformował, iż do Zarządu Powiatu za pośrednictwem Pana 
Jana Rzeszotarskiego -  Przewodniczącego Rady Powiatu wpłynęły interpelacje 
złożone przez Pana Marcina Błaszczyka - Wiceprzewodniczącego Rady 
Powiatu.
Na salę posiedzenia przybył Pan Artur Obrębski -  Dyrektor Zarządu Dróg 
Powiatowych w Sierpcu.
Pan Dyrektor ZDP powiedział, iż udzielił odpowiedzi na skierowane do niego 
interpelacje /odpowiedzi stanowią załącznik nr 15 do niniejszego protokołuL

Ad pkt 7a Interpelacja dotycząca poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu 
drogi powiatowej nr 3715W Ligowo -  Mochowo z drogą powiatową nr 3728W 
Malanowo -  Malanówko, gm. Mochowo linterpełacja stanowi załącznik nr 16 
do niniejszego protokołu/.
Dyrektor ZDP uważa, iż obecnie nie jest potrzeba wykonywania dodatkowego 
oznakowania w postaci malowania na jezdni. Stwierdził, że jest to teren 
zabudowany, widnieje ograniczenie do 50km/h, ograniczenie tonażu, jak 
również przejście dla pieszych. Nadmienił, iż w interpelacji była poruszana 
sprawa budowy chodnika. Uważa, że nie widzi takiej możliwości, ponieważ ta 
droga będzie przebudowywana w ramach PRO W, a projekt tego nie przewiduje. 
Ponadto uzyskał informację z Policji, że nie ma na tej drodze żadnych zdarzeń 
drogowych.
Pan Starosta uważa, że nastawianie znaków na poboczu jest bardziej 
niebezpieczne.
Dyrektor ZDP zwrócił uwagę, iż w interpelacji jest zapis, aby znaki wykonać 
nowocześniejszą techniką czyli malowaną. Stwierdził, że jeżeli będą środki na 
zakup, to należy też potem te znaki utrzymywać i odnawiać.
Pan Starosta uważa, że takiego oznakowania nie robi się na drogach 
powiatowych tylko na drogach wojewódzkich czy krajowych, które mają inne 
oznakowania i inne nośniki bezpieczeństwa.
Pan Sławomir Olejniczak powiedział, że koło figurki jak są przejścia dla 
pieszych, brak jest chodnika.
Dyrektor ZDP powiedział, że tam jest zatoka autobusowa i z tej zatoki jest 
chodnik, który prowadzi do przejścia dla pieszych, natomiast na drugą stronę 
przechodzi się na pobocze. Dodał, że jest to fragment, który obejmuje projekt 
z PRO W.
Pan Starosta uważa, że z chodnikiem należy wstrzymać się do zamknięcia 
i odbioru inwestycji z PROW. Natomiast sprawę oznakowania skierować do 
Wydziału Komunikacji i Transportu, która dokonuje objazdów dróg.
W związku z powyższym Zarząd Powiatu jednogłośnie powyższą interpelację 
skierował do Wydziału Komunikacji i Transportu w celu sprawdzenie 
zasadności usytuowania oznakowań w m. Malanowo.



Ad pkt 7b Interpelacja dotycząca przeglądu drzew rosnących w pasie 
drogowym drogi powiatowej nr 3732 W Żuki — Kurowo finterpelacja stanowi 
załącznik nr 17 do niniejszego protokołu/. j .
Pan Starosta powiedział, iż przy wykonywaniu utwardzonego pobocza! drzewa 
zostały obcięte. ;
Dyrektor ZDP dodał, że droga powiatowa została wyczyszczona z krzaków 
i gałęzi. Stwierdził, iż w najbliższym czasie zostaną przeprowadzone oględziny 
i w przypadku drzew, które będą nadawały się do wycięcia, wówczas wystąpi 
się do Wójta Gminy o zgodę na wycinkę.
Pani Krystyna Siwiec powiedziała, że w imieniu mieszkańców gminy Zawidz 
chciałaby uzyskać informację, kiedy podejmie Zarząd Dróg w Płocku działania 
na odcinku od Łęga do Bielska. Zaproponowała, aby Komisja bezpieczeństwa 

; zbadała drogę!powiatową granicę Powiatu Sierpeckiego z Powiatem Płockim 
w kierunku Płocka. Uważa, że na tej drodze jest ogromne niebezpieczeństwo, 
ponieważ nie ma żadnych znaków, jak również namalowanych linii na drodze, £  
po obu stronach są zarośla i powybijane dziury na odcinku około 5km.

: Więcej pytań nie było.
■ Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował wyjaśnienia Dyrektora ZDP w tej

sprawie. ! i

Ad pkt 7c Interpelacja dotyczącej ścinki poboczy na odcinku drogi powiatowej 
nr 2999W Sikórz -  Mochowo Hnterpełacja stanowi załącznik nr \ 18 do

■ niniejszego protokołu/. i
Dyrektor ZDP powiedział, że wykonał objazd dróg i są takie miejsca, tak samo

! jak zdarzają się na innych drogach. Natomiast uważa, że nie jest to tak; mocno 
szkodliwe, ponieważ woda stoi nie przy poboczu tylko w koleinach. Stwierdził, 
że są miejsca gdzie można dokonać przycinki poboczy, ale nie w tym okresie 
lecz na wiosnę, kiedy będzie sucho, ponieważ obecnie grunt jest silnie 

1 nasączony wodą opadową i zostaną osłabione pobocza. £
Ponadto Pan Starosta powiedział, że z Dyrektorem ZDP dokonał objazdu 
części dróg powiatowych. Uważa, że należy zakupić ścinarkę ciągnioną za 
ciągnikiem, która będzie od razu ładowała na przyczepę. Stwierdził, iż obecnie 
zaangażowane ; są cztery sprzęty. Dodał, iż Pan Dyrektor ma przeprowadzić 

! rozeznanie w tej sprawie. i
Pytań nie było.-
Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował wyjaśnienia Dyrektora ZDP w tej 
sprawie. . i

Ad pkt 7d Interpelacja dotycząca poprawy bezpieczeństwa na odcinku drogi 
powiatowej nr 2999W Sikórz -  Mochowo pomiędzy cmentarzem a remizą OSP 

i Bożewo w m. Bożewo Hnterpełacja stanowi załącznik nr 19 do niniejszego 
protokołu/. i

10



Pan Starosta powiedział, iż rozmawiał w tej sprawie z Wójtem Gminy 
Mochowo, który jest mieszkańcem m. Bożewo oraz polecił, aby Wydział 
Komunikacji i Transportu wystąpił z pismem do Policji o uzyskanie informacji 
w powyższej interpelacji. Pan Starosta odczytał odpowiedź w powyższej 
sprawie z Policji /odpowiedz stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu/. 
Pan Starosta uważa, że postawienie znaku B-33 ograniczenie prędkości do 
40km/h jest niezasadne, ponieważ w terenie zabudowanym obowiązuje 50km/h 
które zapewnia bezpieczeństwo użytkownikom drogi.
Dyrektor ZDP dodał, że w miejscowości jest chodnik, ponadto są dwa łuki, 
które zwalniają prędkość, jak również znak wyjazdu Straży Pożarnej. Stwierdził, 
że w w/w miejscowości jest dużo ograniczeń.
Pan Sławomir Olejniczak wspomniał, iż wcześniej było już zgłaszane 
ograniczenie tonażu do 15 ton. Wyjaśnił, że jak dojeżdża kierowca i skręca do 
m. Cieślin, to tam jest brak oznakowania.
Dyrektor ZDP zaproponował, aby komisja, która dokonuje objazdu dróg 
zwróciła w tej sprawie uwagę. Zaproponował, aby ustawić znak drogowy 
w m. Mochowo o istnieniu ograniczenia tonażu do 15 ton.
Pytań nie było.
Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował wyjaśnienia Dyrektora ZDP w tej 
sprawie.

Ad pkt 7.1
Pan Starosta poinformował, iż Pan Artur Obrębski wystąpił z wnioskiem 
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg do kategorii dróg 
gminnych Iwniosek stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu/.
Pytań i uwag nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu po zapoznaniu się z dokumentacją 
w wyniku głosowania (5-za) podjęli

UCHWAŁĘ Nr 629.118.2017
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg do kategorii dróg 
gminnych /uchwała stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu/.

Ad pkt 7.2
Pan Skarbnik przedstawił zmiany jakie zachodzą w uchwale budżetowej na rok 
2017. Powyższe zmiany zostały opisane w załączniku do projektu uchwały. 
Pytań i uwag nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu po zapoznaniu się z dokumentacją 
w wyniku głosowania (5-za) podjęli



UCHWAŁĘ Nr 630.118.2017
zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego 
na 2G17r. /uchwała stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu/. \

Ad pkt 8
i- Członkowie Zarządu Powiatu bez uwag jednogłośnie przyjęli protokoły: j  

Nr 117.2017 z dnia 23 listopada 2017r.;
Nr 118.2017 z dnia 29 listopada 2017r.

Ad pkt 9
Spraw różnych nie było.

* t

Na tym posiedzenie Zarządu Powiatu zakończono.

Protokołowała Zarząd

Jan Laskowski 

Danuta Sekulska Juliusz Gorzkoś

Sławomir Olejniczak 

Stanisław Pawłowski 

Krystyna Siwiec

t
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Zat. Nr ...jf.........do protokołu'

z posiedzenia Zarzi du Powiatu

LISTA OBECNOŚCI Nr M.Ż91L dr. §J.Lłpn<
CZŁONKÓW ZARZĄDU POWIATU 

W SIERPCU
\

na posiedzeniu w dniu 6 grudnia 2017 roku

L.p. Nazwisko i imię -  FunkcjaN Podpis

1. Laskowski Jan Starosta ^ «/ *

2. Gorzkoś Juliusz Wicestarosta

W

3. Olejniczak Sławomir Członek q f  -

4. Pawłowski Stanisław Członek

5. Siwiec Krystyna Członek

\
_______

r



zarządpowiatu 

W SlERpcU

BRZ. 0022.29.2017

Zał. Nr do protokołu

z posłodzeni? Zarzłdu Powiatu,.

arP -M rt .H, g .l i .J Y e? c
dnia 1.12.2017 r.

Działając na podstawie § 100 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego 
(Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 78, poz. 2488 z późn. zm.), zapraszam na posiedzenie 
Zarządu Powiatu, które odbędzie się dnia 6 grudnia 2017 roku 
(tj. środa) około 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 zaopiniowania projektu „Programu Ochrony 

Środowiska dla Gminy Miasta Sierpc do 2022r. Tekst nr 1
4. 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 III kwartał 2017r. Tekst nr 2

5. Podjęcie uchwały ; w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu 
w Sierpcu projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu. Tekst nr 3

6. Zapoznanie się z informacjami dotyczącymi SPZZOZ w Sierpcu:
a) z przeprowadzeniem konkursów ofert na świadczenie usług 

medycznych w SPZZOZ w Sierpcu; Tekst nr 4
b) najpilniejszych potrzeb inwestycyjnych planowanych do realizacji 

w nadchodzącym roku; Tekst nr 5
c) pismem dotyczącym zapłaty I-szej transy w III etapie procesu 

informatyzacji SPZZOZ w Sierpcu; Tekst nr 6
d) pismem dotyczącym uwzględnienia w umowie kontraktowej 

przedstawionych postulatów przez lekarzy SPZZOZ w Sierpcu.
Tekst nr 7

7. Zajęcie stanowiska w sprawie interpelacji:
a) dotyczącej poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu drogi 

powiatowej nr 3715W Ligowo — Mochowo z drogą powiatową 
nr 3728WMalanowo- MaMnówko, gm. Mochowo; Tekst nr 8

b) dotyczącej przeglądu drzew rosnących w pasie drogowym drogi 
powiatowej nr 3732 W Żuki -  Kurowo; Tekst nr 9

c) dotyczącej ścinki poboczy na odcinku drogi powiatowej nr 2999W 
Sikórz — Mochowo; Tekst nr 10

d) dotyczącej poprawy bezpieczeństwa na odcinku drogi powiatowej 
nr 29999W Sikórz — Mochowo pomiędzy cmentarzem a remizą 
OSP Bożewo w m. Bożewo. Tekst nr 11



8. Przyjęcie protokołów:
Nr 117.2017 z dnia 23 listopada 2017r.; 
Nr 118.2017 z dnia 29 listopada 2017r.

9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie posiedzenia.

Jan Laskowski


