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PROTOKÓŁ Nr 129.2018 
Z POSIEDZENIA

ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU 
w dniu 20 lutego 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 4 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 Bogusława Lewandowska -  Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia,
4) Pan Zbigniew Czajkowski -  główny specjalista w Wydziale Oświaty i Zdrowia,
5) Pan Wojciech Rzeszotarski -  Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki 
Nieruchomościami*

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu 

projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej do 
przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.

4. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu 
projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletnią 
Prognozę Finansową Powiatu Sierpeckiego na lata 2018-2034.

5. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu 
projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu 
Powiatu Sierpeckiego na 2018 r.

6. Wniosek w sprawie zwołania sesji nadzwyczajnej.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie posiedzenia.

/porządekposiedzenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu/

Ad. pkt 1
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Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu dokonał Pan Jan Laskowski — Starosta 
Sierpecki witając biorących udział w posiedzeniu członków Zarządu (stan członków 
-4 ).

Ad. pkt 2
Członkowie Zarządu Powiatu jednogłośnie (4 -  za) przyjęli porządek posiedzenia 
Zarządu Powiatu w Sierpcu w dniu 20 lutego 2018r., który stanowi załącznik nr 2 do 
niniejszego protokołu.

Ad. pkt 3
Na salę posiedzenia przybyła Pani Bogusława Lewandowska -  Naczelnik 
Wydziału Oświaty i Zdrowia oraz Pan Zbigniew Czajkowski -  główny 
specjalista w Wydziale Oświaty i Zdrowia.
Pan Starosta poinformował, iż Pani Bogusława Lewandowska -  Naczelnik 
Wydziału Oświaty i Zdrowia wystąpiła z wnioskiem w sprawie powołania Komisji 
Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu /wniosek stanowi 
załącznik nr 3 do niniejszego protokołu/.
Pan Starosta powiedział, że w skład Komisji Konkursowej może wchodzić od trzech 
do sześciu osób zgłoszonych przez Powiat, w tym musi być wytypowany lekarz przez 
grono lekarzy, jak również jeden przedstawiciel Rady Społecznej przy SPZZOZ 
w Sierpcu. Dodał, iż Rada Społeczna zgłosiła swego przedstawiciela w osobie Pana 
Grzegorza Radkowskiego. Natomiast nie zgłoszono jeszcze przedstawiciela lekarzy. 
Pan Zbigniew Czajkowski powiedział, iż z informacji uzyskanych przez Panią 
Doktor Mroczyńską, przedstawicielem lekarzy będzie Pan Doktor Głowacki. Dodał, 
iż oferta wpłynie w formie pisemnej.
Pan Starosta zaproponował, aby Pani Bogusława Lewandowska -  Naczelnik 
Wydziału Oświaty i Zdrowia była reprezentantem Zarządu Powiatu. Ponadto Pan 
Sławomir Olejniczak i Pani Krystyna Kozicka. Dodał, że jest to propozycja do składu 
Komisji, która zostanie powołana na sesji Rady Powiatu.
Pani Bogusława Lewandowska -  Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia
powiedziała, że w rozporządzeniu jest zapis, że to podmiot tworzący wybiera 
przewodniczącego Komisji konkursowej.
Pan Starosta dodał, że jest to tylko propozycja Zarządu.
Pytań i uwag nie było.
W związku z powyższym członkowie Zarządu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (4-za) podęli:

UCHWAŁĘ Nr 685.129.2018
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały 
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na 
stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki 
Zdrowotnej w Sierpcu łuchwała stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu/.
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Ad. pkt 4 i 5
Pan Skarbnik przedstawił zmiany jakie zachodzą zmiany w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej na lata 2018-2034 oraz budżecie Powiatu Sierpeckiego na rok 2018. 
Proponowane zmiany są przedstawione w uzasadnieniu do projektu uchwały.
Pytań nie było.
W związku z powyższym członkowie Zarządu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (4-za) podęli:

UCHWAŁĘ Nr 686.129.2018
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały 
zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletnią Prognozę Finansową 
Powiatu Sierpeckiego na łata 2018-2034 fuchwała stanowi załącznik nr 5 do 
niniejszego protokołu/

oraz

UCHWAŁĘ Nr 687.129.2018
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały 
zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 
2018 r. i uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 6
W związku z koniecznością powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia 
konkursu na dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki 
Zdrowotnej w Sierpcu oraz dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
na lata 2018-2034 i zmian w budżecie Powiatu Sierpeckiego na 2018r., członkowie 
Zarządu Powiatu jednogłośnie (4 -  za) zaakceptowali wniosek o zwołanie sesji 
nadzwyczajnej na dzień 22 lutego 2018r. na godz. 8:30.

Wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Sierpcu
wniosek stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 7
W sprawach różnych głos zabrał Pan Starosta.
Poinformował, iż odbyły się trzy przetargi na inwestycje drogowe dróg powiatowych 
i żaden z nich nie odbył się w proponowanej kwocie budżetowej. Dodał, że wszystkie 
przetargi były powyżej wyceny kosztorysowej. Oznajmił, iż zdrożały materiały, jak 
również wykonawcy podwyższyli robociznę na inwestycjach. Poinformował, iż dwa 
przetargi z PROW zostały unieważnione i w najbliższym czasie będą powtórzone. 
Dodał, iż na gminach również wójtowie unieważniają przetargi ze względu na 
wysokie koszty ich rozstrzygnięcia.
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Ponadto Pan Starosta poinformował, iż przyszła ostateczna kwota subwencji 
oświatowej, która jest pomniejszona o ponad 500.000 zł, od tej jaka była w założeniu. 
Pani Naczelnik OZ powiedziała, że przed chwilą ukazała się metryczka. Pojawiły 
się inne wagi niż były planowane. Oznajmiła, że na szkoły zawodowe są 
przewidziane cztery wagi kierunków kształcenia, a w rozporządzeniu, aż takiej 
rozbieżności nie było. Kwota, którą planował Powiat dużo wcześniej była 
przewidywana, że będzie mniejsza, ponieważ brano po uwagę liczbę uczniów na 
dzień 30 września. Natomiast planowana była 2/3 na dzień 30 września 2016r. i 1/3 
na rok 2017. Stąd różnica stu uczniów po 5.000 zł wynosi 500.000 zł. Wyjaśniła, 
jakie są różnice Ministerstwa w założeniach. Dodała, że wskaźnik standard A 
zwiększył się. Do tej pory było 5 292,77 zł, a obecnie jest 5 409 zł. Nadmieniła, że 
wskaźnik korygujący jest powyżej 1,033, a było 1,029. Dodała, że związane jest to 
z liczbą nauczycieli dyplomowanych. Liczba uczniów statystyczna 1665, z tym że 
zmniejszono liczbę uczniów aniżeli wykazano w rejestrze o prawie 20%.
Pan Starosta zapytał, dlaczego zmniejszono liczbę uczniów?
Pani Naczelnik OZ odpowiedziała, że od września br. nie będzie drugiej klasy 
gimnazjum, będzie tylko klasa trzecia.
Pani Krystyna Siwiec powiedziała, że we wszystkich gimnazjach jest zmniejszenie. 
Pani Naczelnik OZ odpowiedziała, że 17,3% statystycznie zmniejszono do tego co 
zostało wykazane m.in. na Leonium. Oznajmiła, że Powiat będzie musiał dołożyć do 
szkoły PUL, ponieważ płaci stawki z roku ubiegłego, a po przeliczeniach kwota się 
zwiększy. Ponadto poinformowała, że kierunki kształcenia podzielono na grupy 
A,B,C,D, jako cztery poziomy. Oznajmiła, że zmniejszono również wagę na udział 
w zajęciach kwalifikacyjnych kursów zawodowych z 0,68 na 0,51.
Pan Starosta zaproponował, aby Pani Naczelnik zapoznała się z pozyskanymi 
informacjami. Uważa, że należy pisać odwołanie do Ministerstwa Edukacji 
Narodowej o dofinansowanie do oświaty z rezerwy. Zapytał, dlaczego na szkoły 
gimnazjalne jest mniej środków z subwencji?
Pani Naczelnik OZ odpowiedziała, że od września ubywa jedna klasa i 1/3 
subwencji została zabrana. Ponadto wspomniała, iż przewidywana jest podwyżka dla 
nauczycieli.
Pan Starosta uważa, że należy się ze wszystkim dokładnie zapoznać, a następnie 
wystąpić do Ministerstwa o zwiększenie środków.
Pytań nie było.

Pan Starosta poprosiła na posiedzenie Zarządu Pana Wojciecha Rzeszotarskiego -  
Naczelnika Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.
Pan Starosta poinformował o zakończeniu sprawy sądowej o służebność przesyłu na 
działkach w m. Studzieniec i m. Rachocin gm. Sierpc.
Pan Naczelnik GiGN poinformował, iż wcześniej było już zapłacone za bezumowne 
korzystanie z działki nr 197/1. Dodał, iż obecnie pozostała ostatnia sprawa 
służebności przesyłu na pozostałych działkach. Oznajmił, że na działkach, które są do 
sprzedaży przechodzą trzy linie. Poinformował, iż 24 listopada 2017r. sąd wydał
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postanowienie i przyznał kwotę 107.483 zł odszkodowania dla Powiatu. Pan 
Naczelnik powiedział, że od tego postanowienia przysługuje odwołanie. Stwierdził, 
że sprawa odwołania zapewne trwałaby dłuższy czas, a Powiat chce sprzedać działki. 
Pani Sekretarz wyjaśniła, że Powiat w sprawie służebności reprezentował mecenas 
Tomczyk, który przejął prowadzenie sprawy po śmierci mecenasa Trochimczyka. 
Dodała, iż wszystkie koszty za prowadzenie sprawy zostały już pokryte. Nadmieniła, 
iż powyższa sprawa toczy się od roku 2012.
Pan Naczelnik powiedział, iż uzyskał informację z sądu, że do tej pory nie wpłynęło 
żadne odwołanie do sądu apelacyjnego.
Pan Starosta uważa, że jeżeli Powiat się odwoła o wyższą kwotę, to sprawa 
ponownie wróci do sądu do I instancji i odwlecze się to w czasie. Uważa, że tą kwotę 
należy zaakceptować i zakończyć sprawę.
Pani Krystyna Siwiec zapytała, czy są samorządy, które również egzekwowały 
środki za służebność przesyłu?
Pan Starosta odpowiedział, że bardzo mało.

4 )  Pytań nie było
Pan Starosta zapytał, kto z członków Zarządu Powiatu jest za zamknięciem 
postępowania w sprawie służebności przesyłu i uznaniem wyroku za korzystny dla 
Powiatu.
Członkowie Zarządu Powiatu jednogłośnie (4-za) wyrazili zgodę na zamknięcie 
postępowania w w/w sprawie.

Ponadto Pan Wicestarosta powiedział, że odbył spotkanie z pracownikami 
z oddziału rehabilitacyjnego, jak również z przedstawicielami pielęgniarek położnych 
SPZZOZ w Sierpcu w sprawie podwyżki wynagrodzeń. Oznajmił, iż w roku 
ubiegłym po wejściu ustawy było 10% podwyżki. Oznajmił, że do 31 maja 2017r. 
trwały negocjacje. Nie zostało podpisane porozumienie, a Pani Dyrektor 
zarządzeniem podjęła decyzję, że podwyżki wynagrodzenia w formie 10% będzie 
odliczona z „zębalowego” do płacy zasadniczej. Ponadto rozmowy dotyczyły 

£  regulaminu płacy i pracy, który został podpisany w 2003r., nad którym trzeba 
popracować i który należy zmienić. Dodał, iż w roku bieżącym również do 31 maja 
będą trwały negocjacje w sprawie podwyżki wynagrodzenia w 2018r. Stwierdził, że 
jeżeli nie będzie porozumienia, wówczas dyrektor ma prawo zarządzeniem zmienić 
zasady przyznawania podwyżek. Stwierdził, że najbardziej pokrzywdzone są młode 
osoby zatrudnione po wrześniu i od początku bieżącego roku.
Ponadto poinformował o nadwykonaniach w roku ubiegłym za trzy kwartały. 
Stwierdził, że była to kwota 1.347.000 zł. Nadmienił, iż Pan Dyrektor czekał do 
końca stycznia na temat informacji z NFZ. Oznajmił, iż przyszła propozycja na 
początku lutego informującą, że wypłata za nadwykonania będzie wypłacona. 
Oddział intensywnej terapii i poradnia chirurgiczna będzie wypłacona w 100%, 
a na pozostałe oddziały zaproponowano 70%. Dodał, że po otrzymaniu informacji, 
jest to decyzja ostateczna. Dodał, iż wszystkie szpitale podlegające pod NFZ na 
terenie województwa mazowieckiego otrzymały propozycję wypłat nadwykonań
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w tej samej formie. Dodał, że średnia wypłaty nadwykonań wyszła 78% tj. kwota 
1.082.000 zł, która po podpisaniu porozumienia zostanie przekazana szpitalowi. Pan 
Wicestarosta powiedział, że również zapoznał się z otrzymanym zestawieniem 
zobowiązań za leki i usługi medyczne. Ponadto przyszło ponaglenie z nakazem 
sądowym na zapłatę za krew w kwocie 143.000 zł. Dodał, iż faktura była wystawiona 
28 kwietnia 2017 r. Podkreślił iż ogólne zobowiązania za zakupy za leki i usługi 
wynoszą 1.895.674,59 zł. Oznajmił, że te zobowiązania powoli zostają regulowane. 
Dodał, że jeszcze nie została podpisana ugoda z Ciepłownią, ale rachunki powoli są 
spłacane. Oznajmił, że na bieżąco pozyskuje informację dotyczącą sytuacji 
w szpitalu. Stara się wspólnie z Panem Dyrektorem rozwiązywać problemy.
Pan Starosta powiedział, że był moment kiedy Pan Dyrektor prosił o pożyczkę 
środków na bieżące uregulowanie spraw. W związku z tym, że wynegocjowane 
zostały nadwykonania, które będą wypłacone w około 80% więc zrezygnował 
z pożyczki. Ponadto Pan Starosta powiedział, że po raz drugi prawdopodobnie będzie 
wynik dodatni w szpitalu co spowoduje, że nie trzeba będzie robić planu 
naprawczego szpitala. Nadmienił również, że oddziały szpitala poza oddziałem £  
pediatrycznym są obsadzone. Dodał, iż lekarz pediatra chcący podjąć pracę ma 
bardzo wygórowane stawki, ponieważ nie ma lekarzy w tym kierunku. Ponadto 
powiedział, iż przy ryczałcie, który ma szpital, lekarze muszą wykonać określoną 
ilość pracy, ponieważ jeżeli nie wykonają, to wówczas kontrakt jest obniżany. 
Stwierdził, że jeżeli by wpłynęły środki za nadwykonania, wówczas sytuacja by się 
poprawiła, a Pan Dyrektor cały czas szuka oszczędności, aby trochę wyrównać płace.
Pan Starosta podkreślił, że są 52 osoby, które mają najniższe wynagrodzenie 2100 zł. 
Natomiast w negocjacjach są lekarze i pielęgniarki, a innych pracowników w szpitalu 
jakby nie było, ponieważ o nich nie ma się kto upomnieć. Ponadto powiedział, że rok 
2018 jest ostatnim rokiem wypłaty „zebalowego” i nie wiadomo jak będzie 
rozstrzygnięte w roku 2019, a w przypadku szpitala w Sierpcu jest to ponad 
1.000.000 zł. Stwierdził, że należy czekać na rozstrzygnięcia przez Ministerstwo.
Pan Starosta powiedział, że posiada analizę zadłużenia SPZZOZ, którą wykonał 
Skarbnik. Stwierdził, ze rok do roku to zmniejszyło się o 535,973 zł, a więc spłata £  
kredytów i wszystkich płatności. Wzrost zmniejszenia zobowiązań w kadencji Rady 
Powiatu zmniejszyła się o 185.000 zł. Stwierdził, że powoli zaczyna maleć, 
a zobowiązań na koniec 2017r. było 8.940.302 zł w tym zawarte zobowiązania 
wymagalne.
Pan Sławomir Olejniczak powiedział, że droga Malanowo — Dobaczewo na 
pewnym odcinku jest w złym stanie. Zawnioskował, aby przeznaczyć na ten odcinek 
destrukt na jej wyrównanie. Ponadto poprosił, aby przy drodze Malanowo -  Ligowo 
po usunięciu drzew sfrezować wystające karpy, a także naprawić drogę po deszczach 
w m. Ligówko.
Pan Starosta powiedział, że w roku bieżącym po zimie będzie bardzo dużo napraw 
dróg, ponieważ są bardzo zniszczone w związku z dużymi opadami deszczu, 
a następnie silnym mrozem.
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Więcej pytań nie było.

Powiatu zakończono.

Zarząd
Jan Laskowski

Wojciech Rychter 

Sławomir Olejniczak 

Stanisław Pawłowski 

Krystyna Siwiec

Na tym posiedzenie Zarządu 

Protokołowała

Danuta Sekulska

7



A ...Z&l N r ...... do protokołu

?. posiedzeń a Zarodu PowiatuLISTA OBECNOŚCI m ,n/V *
CZŁONKÓW ZARZĄDU P O W I A T U ' 

W SIERPCU

na posiedzeniu w dniu 20 lutego 2018r.

L.p. Nazwisko i imię Funkcja Podpis

1. Laskowski Jan Starosta

2. Rychter Wojciech Wicestarosta

3. Olejniczak Sławomir Członek Cyf

4. Pawłowski Stanisław Członek fh ie c k c ć iT jy j^

5. Siwiec Krystyna Członek

i.

Zarząd Powiatu został zwołany w trybie 100 ust. 2 Statutu Powiatu
Sierpeckiego co, nie stanowi podstawy do potrącenia diety zgodnie z  § 3 ust. 3 
pkt 2 Uchwały Nr 11.11.2014 Rady Powiatu w Sierpcu z  dnia 3 grudnia 
2014 roku w sprawie zasad naliczania diet oraz zwrotu kosztów podróży 
przysługujących radnym Powiatu Sierpeckiego.



ZARZĄD ■ POWIATU 

W  SIERPCU l&l N r .......do protokołu

z posiedzenia Zarz« du Powiatu
Sierpc, dnia 19.02.2018 r.

BRZ.0022.7.2018

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 luty 2018 roku godz. 9:00 Starostwie 
Powiatowym w Sierpcu.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu 

projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej do 
przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.

4. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu 
projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletnią 
Prognozę Finansową Powiatu Sierpeckiego na lata 2018-2034.

5. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu 
projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu 
Powiatu Sierpeckiego na 2018 r.

6. Wniosek w sprawie zwołania sesji nadzwyczajnej.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie posiedzenia.

$

Jan L askow ski


