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PROTOKÓŁ Nr 78.2021
Z POSIEDZENIA

ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
w dniu 21 stycznia 2021 r.

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. Robert Makówka - Dyrektor SPZZOZ w Sierpcu.
4. Katarzyna Gajewska - Główna Księgowa w SPZZOZ w Sierpcu,
5. Agnieszka Gorczyca - Dyrektor PCPR w Sierpcu.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Opracowanie harmonogramu zadań Dyrektora dotyczących przygotowania
i realizacji inwestycji w SPZZOZ w Sierpcu.
4. Przyjęcie protokołów: Nr 70.2020 z dnia 12 listopada 2020r.; Nr 71.2020 z dnia 20
listopada 2020r.; Nr 72.2020 z dnia 30 listopada 2020 r.
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie posiedzenia.
/porządekposiedzenia stanom załącznik nr 2 do niniejszego protokołu/

Ad.pkt. l Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu dokonał Starosta Sierpecki Pan Andrzej

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

Uwag i pytań nie było.

Ad. pkt. 2 Przyjęcie porządku posiedzenia.
Starosta Sierpecki zaproponował, żeby do porządku posiedzenia wprowadzić

następujący punkt:



pkt. 2a „Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2021 - 2035".

Członkowie Zarządu Powiatu jednogłośnie przyjęli porządek posiedzenia
Zarządu Powiatu w Sierpcu ze zmianą.

Uwag i pytań nie było.

Ad. pkt. 2a „Podjęcie uchwały zmieniającą uchwalę w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2021 - 2035".

Skarbnik Pan Krzysztof Sobiecki przedstawił zmiany, jakie zachodzą
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sierpeckiego, które znajdują się
w załączniku nr 3 do niniejszego protokołu.

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

UCHWAŁĘ NR 412.78.2021
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Sierpeckiego na lata 2021 — 2035 /uchwała stanom załącznik nr 3 do
mniejszego protokołu/.

Uwag i pytań nie było.

Ad. pkt. 3 Opracowanie harmonogramu zadań Dyrektora dotyczących
przygotowania i realizacji inwestycji w SPZZOZ w Sierpcu.

Obecny na posiedzeniu Dyrektor Pan Robert Makówka zaczął swój ą
wypowiedź od tematu szczepień przeciwko Covid-19. Poinformował, iż na dzień
dzisiejszy zaszczepionych pierwszą dawka jest 455 osób. Pracowników szpitala jest
obecnie zaszczepionych 187. Uważa to za sukces, ponieważ na pierwszych listach
chętnych było tylko 25% pracowników. Zostali zaszczepieni także pracownicy firm
zewnętrznych w liczbie 268. W grupie zero znajduje się jeszcze 229 chętnych. Na
najbliższy poniedziałek została zamówiona dawka szczepionek w liczbie 180. Dodał,
że ruszają także szczepienia osób powyżej 80 roku życia, których liczba chętnych
wynosi 83 osoby. Problemów z dostawami szczepionek nie ma.
Następnie Pan Robert Makówka przeszedł do omówienia kwestii związanej
z funkcjonowaniem szpitala covidowego. Poinformował, iż w dniu wczorajszym (tj.
20.01.2021) wystosował pismo do Wojewody oraz Dyrektora NFZ z prośbą
o zmniejszenie ilości łóżek covidowych. Chciałby, aby od l lutego przywrócić
działania Oddziału Chirurgicznego. Na dzień dzisiejszy w szpitalu przebywa 28
pacjentów covidowych, których stany są bardzo ciężkie. W ostatnim tygodniu można
zaobserwować znaczny spadek pacjentów z koronawirusem. Stąd też taka decyzja
o wystosowaniu pisma o zmniejszenie ilości łóżek covidowych.



Dyrektor Pan Robert Makówka odniósł się do inwestycji, które mają być realizowane
w najbliższym czasie w SPZZOZ w Sierpcu. Oznajmił, iż udało się dzięki wspólnym
staraniom pozyskać na rzecz szpitala darowiznę w kwocie 2 000 129 zł poprzez
działania Ministerstwa Aktywów Państwowych oraz Ministerstwa Zdrowia. Zostały
wygospodarowane pewne oszczędności, które pozwalają na zakup dodatkowego
sprzętu. Ponadto zostało wystosowane pismo, w którym Dyrektor zwraca się o to,
aby móc zakupić, z tych środków, które szpital ma otrzymać - nowy cyfrowy aparat
rtg. Koszt wynosiłby, w zależności od tego ile zostanie pieniędzy między 500 000 zł
a 800 000 zł. Czekają teraz na akceptację ze strony Ministra Zdrowia. Zgodo, została
już uzyskana przez Polskie Koleje Liniowe.
W związku z rozpoczęciem działalności chirurgii, Pan Robert Makówka planuje
zakupić przystawkę ortopedyczną do stołu operacyjnego oraz ramię C. Jest to sprzęt,
który pozwoli leczyć całą część urazową. Zakłada, że najpóźniej w połowie marca
sprzęt ten zacznie funkcjonować. Środki, które otrzymał szpital w ramach wsparcia
ze strony Wojewody będą przeznaczone na trzy zadania, tj, rezonans, winda
i parking. Pan Robert Makówka nadmienił, iż z jego strony zostały podjęte już
działania zmierzające do realizacji inwestycji. Pierwsza inwestycja, która powinna się
rozpocząć jest budowa parkingu. Dodał, że posiada projekt parkingu, który został
wykonany w 2016 r. Obecnie projektant naniósł na ten projekt pewne zmiany co do
wjazdów. Pan Robert Makówka przedstawił członkom zarządu projekt parkingu,
który następnie omówił. Wyjaśnił, że w przyszłym tygodniu projekt powinien być już
gotowy. Posiada również pozwolenie na budowę. Uważa, że w ciągu najbliższych
dwóch tygodni uda się ogłosić postępowanie na realizację tego zadania.
Pan Robert Makówka powiedział, że zastanawiają się, aby w ramach tego zadania
zaoszczędzić środki na ogrodzenie terenu.

Pan Sławomir Krystek zapytał na jaką kwotę został przygotowany kosztorys tej
inwestycji?

Pan Robert Makówka odpowiedział, że czeka na spotkanie z projektantem,
który zweryfikuje kosztorys. Uważa, że pod koniec przyszłego tygodnia będzie mógł
określić już dokładną kwotę.

Pan Sławomir Krystek zapytał, czy Dyrektor szpitala przewiduje odpłatność za
miejsca parkingowe?

Pan Robert Makówka odpowiedział, że raczej tak. Dodał, że większość szpitali
korzystają z odpłatności, dlatego raczej będą chcieli wprowadzić taki system.
Wyjaśnił, że na pewno trzeba będzie spotkać się i z policją, i ze strażą miejską, aby
w odpowiedni sposób to oznakować. Trzeba przeanalizować czy taniej będzie
zatrudnić na 24h pracownika monitorującego cały ten proces, czy też taniej będzie
postawić urządzenie.



Pan Sławomir Krystek zapytał, czy pozwolenie na budowę było wydane w tym
konkretnych kształcie, czyli w związku z projektem, który przedstawił Pan Dyrektor?

Pan Robert Makówka odpowiedział, że tak, ale projektant powiedział, że
przygotuje projekt w ramach wydanego już pozwolenia, aby nie trzeba było
występować o drugie pozwolenie.

Pan Marek Chyliński zapytał Dyrektora, czy wie, że pozwolenie, o którym
mowa jest nieważne? Dodał, że pozwolenie na budowę jest ważne 3 lata. Następnie
powiedział, że rozumie, iż dziennik budowy jest, a także zawiadomienie
o rozpoczęciu robót?

Panu Robertowi Makówce wydaje się, że to wszystko jest. Nie chce się
wypowiadać na chwilę obecną, ponieważ cała dokumentacja od jakiegoś czasu
znajduje się u projektanta. Nie potrafi więc odpowiedzieć teraz na te pytania. Dodał,
że kwestia wydania nowego pozwolenia nie jest czymś, co trwa długo i opóźnia
inwestycję.

Pan Krzysztof Sobiecki powiedział, że był świadkiem rozmowy pomiędzy
Dyrektorem szpitala a członkami poprzedniego Zarządu Powiatu. Pojawiły się
sugestie, aby przy budowie parkingu uwzględnić miejsca od strony przychodni
chirurgicznej. Jak dobrze pamięta, sam Dyrektor sugerował, aby część placu zieleni
od.strony tej przychodni zlikwidować, ponieważ utrudnia zakręcanie. Wobec
powyższego zapytał Dyrektora, czy wziął również tę kwestię pod uwagę w ramach
budowy parkingu? Następnie powiedział, że wtedy również była mowa o objechaniu
szpitala drogą, która poprawi komunikację wewnętrzną szpitala, czego nie widać na
przedstawionym projekcie.

Pan Robert Makówka odpowiedział, że rozważają to rozwiązanie, ale nie na
tym etapie. Przebudowanie pąsu zieleni jest jak najbardziej konieczne. Ze wstępnych
rozmów z projektantem wynikało, że trzeba także odsunąć tę drogę od budynku
chociażby ze względu na drogę pożarową. Dodał, że jeśli uda się z tej inwestycji
(budowa parkingu) wygospodarować pewne środki, to będzie chciał usprawnić
pewną część dróg. Należy jednak pamiętać, że jest to potężna inwestycja dla szpitala,
ponieważ wiążę się to z wyznaczeniem nowych dróg, chociażby z punktu widzenia
ewakuacyjnego. Uważa, że na następnym posiedzeniu Zarządu przedstawi
kosztorysy, które będą uaktualnione. Zwłaszcza, że projekt już jest, z którego szkoda
by było rezygnować.

Pan Sławomir Krystek powiedział, że trzeba mieć pewną alternatywę, tzn.
robić to w tzw. w dwóch wariantach - jeśli rozbudowałby część dokumentacyjną
o część dróg wewnętrznych na terenie szpitala i wtedy zorganizowałby przetarg na
całość i jeśli udałoby się wypracować niższą cenę to bylibyśmy z wykorzystaniem
środków w pełnej kwocie.



Pan Robert Makówka powiedział, żeby poczekać na propozycję projektanta,
który ma przygotować aktualizację projektu.

Pan Marek Chyliński oznajmił, iż widziałby w tej sytuacji inne rozwiązanie.
Nie wie dokładnie jak wygląda to w ustawie prawo zamówień publicznych po
zmianie, ale dotychczas art. 67 ust. 4 tejże ustawy stanowił, że można było
przewidzieć w specyfikacji roboty dodatkowe, opisać je w specyfikacji, natomiast
jeśli pojawiłyby się oszczędności można było podpisać w formie negocjacji z (...).

Pan Robert Makówka powiedział, że będą chcieli w jak najszerszym stopniu
z tego skorzystać.

Pan Marek Chyliński zapytał, czy jest przygotowany jakiś projekt, który można
byłoby dołożyć do tego postępowania?

Pan Robert Makówka odpowiedział, że jak na razie nie ma takiego projektu.
Wyjaśnił, że na chwilę obecną jest projekt, który został przedstawiony członkom
zarządu. Dlatego czeka na weryfikację projektu, bo wtedy się okaże ile ewentualnie
oszczędności w ramach projektu może się pojawić.

Następnie Pan Robert Makówka przeszedł do omówienia kwestii budowy
windy w SPZZOZ Sierpc. Oznajmił, iż projekt, który został wykonany na to zadanie
również wymaga zmian. Wyjaśnił, że jest kilka problematycznych sytuacji.
W związku z tym wystąpił do kilku projektantów, aby zaproponowali jakie
rozwiązanie będzie najlepsze. Pojawia się duży problem pod kątem tego, jakie
zadania ta winda ma spełniać. Z jednej strony musi zapewnić wejście pacjentów do
szpitala do oddziałów pediatrycznego i noworodkowego. Trzeba jeszcze pamiętać, że
pacjenci z oddziału pediatrycznego nie mogą przejeżdżać dworem, a także nie mogą
przejeżdżać przez oddział noworodkowy i rehabilitacyjny. W związku z rym należy
przewidzieć windę, która będzie się otwierać co najmniej z trzech stron lub
w ostateczności muszą to być dwie windy. To zadanie będzie bardzo skomplikowane.
Wcześniejsze projekty nie do końca rozwiązywały ten problem. Na pewno winda,
która zostanie zrobiona - musi być po pierwsze windą szpitalną z pełnowymiarowyni
łóżkiem, a po drugie drogi nie mogą się krzyżować. Stara się wypracować najlepszą
koncepcję w tym zakresie i uważa, że w przeciągu najbliższym trzech tygodni będzie
już miał wstępne informacje.

Pan Sławomir Krystek zapytał, czy Dyrektor rozważa możliwość zrobienia tej
inwestycji na zasadzie zaprojektuj i wybuduj?

Pan Robert Makówka odpowiedział, że najprawdopodobniej tak.
Pan Dariusz Twardowski zapytał, w którym miejscu została umiejscowiona

winda w pierwszym projekcie?



Pan Robert Makówka odpowiedział, że pomiędzy wejściem na oddział
rehabilitacyjny, a wejściem do poradni chirurgicznej. Dodał, że również teraz planują
w tej wnęce zrobić windę.

Po omówieniu kwestii związanych z windą, Pan Robert Makówka przedstawił
członkom zarządu prezentację multimedialną na temat rezonansu magnetycznego
oraz wstępnego projektu umiejscowienia urządzenia w systemie budynku.

Wicestarosta Pan Sławomir Olejniczak zwrócił się do Dyrektora Pana Roberta
Makówki z prośbą o to, aby przekazywał Starostom informacje na bieżąco jeśli
chodzi o realizowane inwestycje w szpitalu, a następnie Starostowie przekażą dalej -
do zarządu.

Pytań i uwag nie było.

Ad. pkt. 4. Przyjęcie protokołów: Nr 70.2020 z dnia 12 listopada 2020r.; Nr 71.2020
z dnia 20 listopada 2020r.; Nr 72.2020 z dnia 30 listopada 2020 r.

Członkowie Zarządu przyjęli w/w protokoły z posiedzeń Zarządu Powiatu.

Pytań i uwag nie było.

Ad. pkt. 5 Sprawy różne

L Zapoznanie się z informacją roczną odnośnie Bezrobocia w powiecie sierpeckim.
Członkowie Zarządu zapoznali się z w/w informacją odnośnie bezrobocia.

/załącznik nr 4 do niniejszego protokołu/.

Pytań i uwag nie było.

2. Zapoznanie się z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.
Członkowie Zarządu zapoznali się z w/w pismem, /załącznik nr 5 do niniejszego

protokołu/.

Pytań i uwag nie było.

3. Zapoznanie się z odpowiedzią Dyrektora ZDP w Sierpcu na pismo Pani Haliny
Ziółkowskiej./załącznik nr 6 do niniejszego protokołu/.

Członkowie Zarządu zapoznali się z w/w odpowiedzią Dyrektora
ZDP.y'załącznik nr 7 do niniejszego protokół^.



Pytań i uwag nie było.

4. Zapoznanie się z pismem skierowanym do PFRON w sprawie przedłużenia
terminu rozliczenia końcowego środków finansowych przyznanych na utworzenie
WTZ.

Obecna na posiedzeniu Dyrektor PCPR w Sierpcu Pani Agnieszka Gorczyca
przedstawiła członkom Zarządu stosowne dokumenty, które stanowią załącznik nr 8
do niniejszego protokołu. Poinformowała, iż udało się przesunąć termin rozliczenia
końcowego środków finansowych przyznanych powiatowi na utworzenie WTZ do 31
marca 2021 r. Wyjaśniła, iż PFRON był bardzo przychylny w tej kwestii, wobec
powyższego w dniu 19 stycznia podpisano umowę z powiatem. Dodała, że
działalność WTZ rozpocznie się z dniem l kwietnia br.

Pytań i uwag nie było.

5. Zajęcie stanowiska w sprawie umorzenia długu za postój samochodu.

Skarbnik Pan Krzysztof Sobiecki poinformował, iż w dniu 13 stycznia 2021r.
wpłynęło pismo Pana P. T, który zwrócił się o umorzenie całkowitego długu za
postój samochodu, gdyż nie jest w stanie spłacić tejże należnościSzałącznik nr 9 do
niniejszego protokołu/. Pan P. T. wskazał swój stan zdrowia jako przesłankę do tego, że
nie jest w stanie spłacić należności, czego potwierdzeniem są karty informacyjne ze
szpitala. Można z nich odczytać, że ten Pan jest poważnie chory. Wyjaśnił, iż kwota
długu wynosi 8 179 zł.
Następnie Pan Krzysztof Sobiecki oznajmił, iż w dniu 2 maja 2020r. z drogi
publicznej ul. Kolejowa w Sierpcu usunięto pojazd marki Audi A4 o podanym
numerze rejestracyjnym. Z uwagi na pozostawienie pojazdu w miejscu, w którym jest
to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu, Komenda
Powiatowa Policji w Sierpcu wydała dyspozycję usunięcia pojazdu danej firmie.
Następnie pojazd ten pozostawiono na wyznaczonym przez Starostę Sierpeckiego
parkingu strzeżonym. W związku z nieodebraniem pojazdu w terminie 3 miesięcy od
dnia jego usunięcia, Starosta Sierpecki został powiadomiony o powyższym
zdarzeniu, którego zobowiązano jednocześnie do wystąpienia do sądu o orzeczenie
przepadku pojazdu na rzecz powiatu. W związku z tym sąd w drodze postanowienia
orzekł o przepadku pojazdu na rzecz powiatu. Pojazd więc został przekazany do
stacji demontażu pojazdów celem zezłomowania. Koszty związane z usuwaniem,
przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu ponosi
osoba będąca właścicielem pojazdu. W dniu wydawania dyspozycji i usunięcia
pojazdu decyzję o zapłacie kosztów wydaje Starosta.



Po przeprowadzanej dyskusji członkowie Zarządu zdecydowali, aby wystąpić
do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w celu przeprowadzenia wywiadu
środowiskowego. Po uzyskaniu informacji na temat sytuacji finansowej Pana P. T
zaopiniuje złożony przez niego wniosek, po czym Starosta Sierpecki wyda stosowną
decyzję w tej sprawie.

Pytań i uwag nie było,

6. Zapoznanie się ze stanowiskiem Rady Gminy Wieliszew.
Członkowie Zarządu zapoznali się z w/w $tanovjiskięm./załqcznik nr W do

niniejszego protokołu/.

Następnie Pan Sławomir Krystek poinformował, iż wraz ze Starostą chcą się
przyjrzeć pracy poszczególnych jednostek organizacyjnych. Z uwagi obecną porę
roku zaczęli od Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu. W zeszłym tygodniu spotkali
się z Dyrektorem ZDP, aby porozmawiać o zasobach kadrowych, o sprzęcie
i wyposażeniu, a także o planach na 2021r. Tematem najważniejszym na chwilę
obecną jest walka z zimą, czyli odśnieżanie. W swoich zasobach jednostka dysponuje
trzema pługami odśnieżającymi. Padła propozycja ze strony Starostów, aby Dyrektor
ZDP zrobił rozpoznanie i żeby zamontować pług czwarty do samochodu
ciężarowego, na którym zamontowana jest obecnie piaskarka. Kolejnym problemem
jest także walka z gołoledzią. Również w tym zakresie pojawiła się propozycja, aby
zrobić rozpoznanie i zakupić solarkę. Dyrektor ZDP w Sierpcu został również
zobowiązany do tego, aby codziennie zdawał relację z odśnieżania dróg.

Na tym posiedzenie Zarządu Powiatu zakończono.

Protokołowała Zarząd

Katarzyna\Tomaszewska Andrzej Cześnik

Sławomir Olejniczak

Sławomir Krystek

Dariusz Twardowski

Marek Chyliński
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LISTA OBECNOŚCI
CZŁONKÓW ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

na posiedzeniu w dniu 21 stycznia 2021 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
W SIERPCU .

Sierpc, dnia 18.01.2021 r.

BRZ.0022.3.2021

Działając na podstawie § 76 ust. l Statutu Powiatu Sierpeckiego (Dz. Urz.
Woj. Maź. Z 2019 r. póz. 499), zapraszam na 78 posiedzenie Zarządu Powiatu,
które odbędzie się w dniu 21 stycznia 2021 r. o godz. 12:00 w Starostwie
Powiatowym w Sierpcu.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Opracowanie harmonogramu zadań Dyrektora dotyczących przygotowania
i realizacji inwestycji w SPZZOZ w Sierpcu.
4. Przyjęcie protokołów: Nr 70.2020 z dnia 12 listopada 2020r.; Nr 71.2020 z dnia
20 listopada 2020r.; Nr 72.2020 z dnia 30 listopada 2020 r.
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie posiedzenia.

Andrzej S ł f a ł r Cześnik


