
Z A R Z Ą D P O W I A T U

w Sierpcu ul. Świętokrzyska 2 a

BIURO RADY I ZARZĄDU POWIATU ROK 2020

Nr sprawy 29

S P R A W A
PROTOKÓŁ NR 68.2020 Z POSIEDZENIA

ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

w dniu 22 października 2020r.

Rozpoczęto 22 października 2020 r.

Zakończono 22 października 2020 r.



PROTOKÓŁ Nr 68.2020
Z POSIEDZENIA

ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
w dniu 22 października 2020r.

Przewodniczył: Andrzej Cześnik - Starosta Sierpecki
Protokołowała: Katarzyna Tomaszewska - podinspektor w Biurze Rady i Zarządu
Powiatu.

Na stan 5 członków w posiedzeniu uczestniczyło 5 członków Zarządu, zgodnie z listą
obecności, która stanom załącznik nr l do niniejszego protokołu,

Posiedzenie Zarządu, rozpoczęło się o godz. 12:00.

W posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyli:
1. Ryszard Dobiesz - Sekretarz Powiatu.
2. Krzysztof Sobiecki - Skarbnik Powiatu.
3. Jerzy Suski - Mecenas.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej przy
Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu oraz
zwołania jej pierwszego posiedzenia.
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. pkt. l
Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu dokonał Starosta Sierpecki Pan Andrzej

Cześnik witając biorących udział w posiedzeniu członków Zarządu Powiatu
(stan członków uczestniczących w posiedzeniu - 5).

Ad. pkt. 2
Członkowie Zarządu jednogłośnie przyjęli porządek posiedzenia Zarządu

Powiatu w dniu października 2020r.

Ad. pkt. 3
Sekretarz Powiatu Pan Ryszard Dobiesz wyjaśnił, iż zgodnie z prawem

nadzwyczajna sesja rady powiatu może zostać zwołana m. in. na wniosek zarządu



powiatu. W takim wniosku musi się znaleźć proponowany porządek obrad, a także
należy załączyć projekty uchwał. Dodał, że w przygotowanym wniosku część
porządku obrad przechodzi z obrad sesji, która nie odbyła się w dniu 19 października
2020 r.
W proponowanym porządku obrad, zgodnie z ustaleniami, nie zostały zawarte dwa
punkty odnośnie szpitala, tj. zatwierdzenie sprawozdania za I i II kwartał SPZZOZ
w Sierpcu oraz raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej.
Sekretarz Pan Ryszard Dobiesz wyjaśnił, iż zostały wprowadzone do porządku obrad
także nowe punkty ze względu na rezygnacje z funkcji Przewodniczących: Komisji
Budżetu i Promocji Powiatu, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Komisji
Rewizyjnej oraz Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa Publicznego, w związku z
czym należy dokonać zmian w Komisjach. Został dodany również punkt odnośnie
ustalenia wynagrodzenia Pana Starosty oraz wprowadzenia zmian na stanowisku
Przewodniczącego Rady Społecznej przy SPZZOZ Sierpc.

Członek Zarządu Pan Dariusz Twardowski zapytał: czy złożenie wniosku
0 rezygnację z funkcji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oznacza
automatycznie powołanie nowych członków Komisji?

Sekretarz Pan Ryszard Dobiesz odpowiedział, że tak. Kandydaci zostaną
zgłoszeni do Przewodniczącego Rady Powiatu, potem następuje głosowanie
1 podjęcie uchwały.

Mecenas Pan Jerzy Suski powiedział, że w jednej uchwale zostanie przyjęta
tylko rezygnacja z funkcji przewodniczącego, ponieważ tak stanowi statut. Dodał, że
ani statut, ani ustawa nie reguluje kwestii dotyczącej odwołania członka
jakiejkolwiek Komisji. Wraz z Sekretarzem doszli do wniosku, iż złożenie rezygnacji
do Przewodniczącego Rady oznacza ustanie członkostwa w danej Komisji, a więc
Rada Powiatu nie musi podejmować w tej sprawie dodatkowej uchwały.

Członek Zarządu Pan Marek Chyliński zapytał, czy w takiej sytuacji nie
powinna zostać podjęta uchwała zmieniająca skład danej Komisji?

Mecenas Pan Jerzy Suski odpowiedział, że taka uchwała musi zostać podjęta.
Wyjaśnił, że złożenie rezygnacji z członkostwa w Komisji (w przypadku Pana Marka
Chylińskiego i Pana Dariusza Twardowskiego) będzie oznaczało, że w każdej z tych
Komisji pozostał jeden, dotychczasowy członek. W związku z tym konieczne jest
uzupełnienie składu w tych Komisjach - po dwóch członków w każdej.

Wobec powyższego Członkowie Zarządu jednogłośnie przyjęli wniosek
o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Sierpcu./'wniosek stanowi załącznik
nr 3 do niniejszego protokołu/

Uwag i pytań nie było.



Ad. pkt. 4
Sekretarz Powiatu Pan Ryszard Dobiesz powiedział, iż w dniu 27 czerwca

2019 r. została podjęta uchwała, w której Rada Powiatu wybrała dziesięciu
przedstawicieli do Rady Społecznej. Została podjęta także uchwała, w której
powołano Radę Społeczną przy SPZZOZ. Sekretarz wyjaśnił, iż zmiany dotyczą tej
drugiej uchwały, ponieważ Przewodniczącym Rady Społecznej (z mocy prawa) jest
Starosta lub osoba przez niego wskazana. W aktualnym stanie prawnym
Przewodniczącym Rady Społecznej jest radny Pan Jarosław Ocicki. W związku ze
zmianami personalnymi, jakie miały miejsce w ostatnim czasie, konieczne jest
dokonanie zmiany w uchwale powołującej Radę Społeczną i wprowadzenie w pkt. l
zamiast Pana Jarosława Ocickiego - Pana Starostę lub osobę przez niego wskazaną.
Sekretarz Pan Ryszard Dobiesz wyjaśnił, że tą osobą wskazaną przez Starostę Pana
Andrzeja Cześnika jest Wicestarosta Pan Sławomir Olejniczak.

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

UCHWAŁĘ NR 371.68.2020
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały
zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym
Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu oraz zwołania jej
pierwszego posiedzenia /uchwała stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu!.

Uwag i pytań nie było,

Ad. pkt. 5
Wicestarosta Pan Sławomir Olejniczak poinformował, iż do Starostwa

wpłynęło pismo z Wydziału Zdrowia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w
Warszawie, w którym zaleca się, aby szpitale z pewnym wyprzedzeniem
przystosowywały się do walki z pandemią, l pismo stanowi załącznik nr 5 do
niniejszego protokołu/. Dodał, że w piśmie tym proponowane jest przekształcenie
Oddziału Wewnętrznego, a jeśli zajdzie taka potrzeba to i całego szpitala.
Wicestarosta Pan Sławomir Olejniczak powiedział, że rozmawiał w tej kwestii z
Dyrektorem Panem Robertem Makówką, który te działania miał podjąć. Dodał, że
Dyrektor szpitala wnioskował również o to, aby łagodniej potraktować SPZZOZ
Sierpc i nie wytypować go na placówkę covidową, ponieważ to nie tylko utrudni
działanie personelu, ale i zwiększy niebezpieczeństwo wśród niego. Uważa, że
przekształcenie szpitala zdezorganizowałoby jego pracę, ponieważ wiąże się to z
przystosowaniem sprzętu, personelu czy obsługi.



Z pytaniem do Wicestarosty zwrócił się Członek Zarządu Pan Sławomir
Krystek: czy Dyrektor szpitala podjął działania mające na celu przystosowanie
Oddziału Ginekologicznego do ewentualnych łóżek covidowych?

Wicestarosta Pan Sławomir Olejniczak odpowiedział, że Dyrektor szpitala
podjął takie działania, obecnie nie wie natomiast z jakim skutkiem i na jakim jest
etapie. Poruszył następnie kwestię dotyczącą nałożonej na szpital kary za nienależnie
pobrane środki.

Sekretarz Pan Ryszard Dobiesz powiedział, że kara nałożona na szpital może
zostać zmniejszona nawet dziesięciokrotnie. W związku z tym Dyrektor Pan Robert
Makówka skierował pismo do Prezesa NFZ, w którym zwraca się o zmniejszenie
nałożonej kary. Wyjaśnił, że oprócz nałożonej kary szpital zobowiązany jest do
zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, które trzeba będzie oddać. W sytuacji gdy
zdolności finansowe szpitala nie pozwolą na ich zwrot, to konieczne będzie
wystąpienie do NFZ w celu rozłożenia na raty tej kwoty. Prawdopodobnie w takiej
sytuacji konieczne będzie poręczenie.

Mecenas Pan Jerzy Suski powiedział, że szpital zobowiązany jest do zwrotu
72 000 zł, jednak nie wiadomo ile z tej kwoty wynosi zwrot świadczenia, a ile kara.
Nie wiadomo więc o ile ta kwota może ulec zmniejszeniu.

Wicestarosta Pan Sławomir Olejniczak poinformował o decyzjach podjętych
przez Starostów. Mianowicie Starostowie zrezygnowali z jednego kierowcy do ich
obsługi. Jeden kierowca będzie obsługiwał Starostów, zaś drugi pozostanie do
dyspozycji Urzędu. Dodał, że Starostów niepokoi oczekująca kolejka na dworze do
Wydziału Komunikacji i do Wydziału Geodezji. Wyjaśnił, że szukają aktualnie
dobrego rozwiązania w tej kwestii, ponieważ idzie zima i warunki pogodowe się
zmieniają. Poinformował, że pojawił się pomysł, aby Wydział Komunikacji
i Transportu realizować w budynku przy ul. Kopernika. Wiąże się to jednak
z kosztami i nakładem czasu.

Skarbnik Pan Krzysztof Sobiecki powiedział, aby Panowie Starostowie
rozważyli możliwość wprowadzenia elektronicznego systemu kolejkowego. Dodał,
że w wielu miastach to funkcjonuje i przynosi efekty. Osoba zainteresowana jest
informowana w jakim dniu i o której godzinie ma pojawić się w urzędzie.

Wicestarosta Pan Sławomir Olejniczak powiedział, że zanim wejdzie w życie
jakieś korzystne rozwiązanie dla petentów rozważają zakup wiaty/namiotu.
Członkowie Zarządu wyrazili aprobatę wobec propozycji Starostów w sprawie
zakupu wiaty/namiotu.

Uwag i pytań nie było.



Na tym posiedzenie Zarządu Powiatu zakończono.

Protokołowała

W
Katarzyna Tomaszewska

Andrzej SflLoĄir Cześnik





LISTA OBECNOŚCI ACZŁONKÓW ZARZĄDU POWIATU8' Nr /J *pn**oiu
W * posiedzenia Zai»du Powiatu

na posiedzeniu w dniu 22 października 2020 r.

L.p. Nazwisko i imię Funkcja Podpis

1. Andrzej Cześnik Starosta

2. Sławomir Olejniczak Wicestarosta

3. Sławomir Krystek Członek

4. Marek Chyliński Członek

5. Dariusz Twardowski Członek



ZARZĄD- POWIATU ^l Kr «.Ŝ - do protokołu

W SIERPCU z stedlflnte la^i du Powiatu Sierpc, dnia 21.10.2020 r.

BRZ.0022.29.2020

Działając na podstawie § 76 ust. 2 Statutu Powiatu Sierpeckiego (Dz. Urz.
Woj. Maź. Z 2019 r. póz. 499), zapraszam na 68 posiedzenie Zarządu Powiatu,
które odbędzie się w dniu 22 października 2020 r. o godz. 12:00 w Starostwie
Powiatowym w Sierpcu.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu w Sierpcu.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej przy
Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie posiedzenia.

Starosta/Sierfoecki

Andrzej/Sławomir Cześnik


