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PROTOKÓŁ Nr 84.2021
Z POSIEDZENIA

ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
w dniu 23 marca 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 stanowi załącznik nr ł do niniejszego protokołu.

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 12:00.

W posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyli:
1. Monika Marlęga - Kierownik Dziennego Domu Senior + w Szczutowie.
2. Jerzy Suski - Mecenas.
3. Artur Obrębski - Dyrektor ZDP w Sierpcu.
4. Robert Makówka - Dyrektor SPZZOZ w Sierpcu.
5. Katarzyna Gajewska - Główna Księgowa SPZZOZ w Sierpcu.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie nawiązania stosunku pracy na podstawie umowy
o pracę na czas określony na stanowisku Kierownika Dziennego Domu Senior+
w Szczutowie.
4. Zapoznanie się z informacją dotyczącą aktualnej sytuacji na Krytej Pływalni.
5. Zapoznanie się z informacją o sposobie korzystania w 2020r. z nieruchomości
oddanych w trwały zarząd powiatowym jednostkom organizacyjnym.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania Budżetu
Powiatu i z wykonania planów finansowych Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu oraz Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Sierpcu za 2020r.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie posiedzenia.
/porządekposiedzenia stanowi 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).



Ad. pkt 2 Przyjęcie porządku posiedzenia.
Starosta Pan Andrzej Cześnik zaproponował, aby rozszerzyć porządek

posiedzenia o następujący punkt:
pkt. 6a „Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie
wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających, wyposażonych w silniki
o napędzie spalinowym na Jeziorze Szczutowskim i na Jeziorze UrszułewsJdm
w granicach powiatu sierpeckiego ".

Wobec powyższego członkowie zarządu j ednogłośnie przyj ęli porządek
posiedzenia wraz ze zmianą.

Ad. pkt. 3 Podjęcie uchwały w sprawie nawiązania stosunku pracy na podstawie
umowy o pracę na czas określony na stanowisku Kierownika Dziennego Domu
Senior+ w Szczutowie.

Pan Andrzej Cześnik poinformował, iż został przeprowadzony konkurs na
Kierownika Dziennego Domu Senior+ w Szczutowie. W wyznaczonym w ogłoszeniu
naborze w terminie wpłynęła jedna oferta - Pani Moniki Marlęga. Kandydatka
spełniła wymagania niezbędne do objęcia stanowiska. W związku z tym zatrudnienie
Pani Moniki Marlęga jest uzasadnione.

Pan Ryszard Dobiesz zwrócił uwagę, iż proponuje się zatrudnienie Pani
Monika Marlęga na okres 6 miesięcy. Wyjaśnił, iż zgodnie z ustawą o pracownikach
samorządowych w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na
stanowisku urzędniczym, w tym na kierowniczym stanowisku urzędniczym umowę
o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy. Zatrudnienie Pani
Moniki Marlęga na kierowniczym stanowisku urzędniczym, należy traktować jako
zatrudnienie na takim stanowisku po raz pierwszy w rozumieniu art. 16 ust. 3 ustawy
o pracownikach samorządowych, gdyż pomimo wcześniejszego zatrudnienia
w powiatowej jednostce organizacyjnej na czas nieokreślony, nie spełnia warunku
odbycia służby przygotowawczej zakończonej zdaniem egzaminu z wynikiem
pozytywnym.

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

UCHWAŁĘ NR 439.84.2021
w sprawie nawiązania stosunku pacy na podstawie umowy o pracę na czas
określony na stanowisku Kierownika Dziennego Domu SenioH-
w Szczutowie/wc/nva/<7 stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu/.

Następnie Pan Andrzej Cześnik pogratulował obecnej na posiedzeniu Pani
Monice Marlęga nawiązania stosunku pracy na stanowisku Kierownika Dziennego
Domu Senior+ w Szczutowie oraz życzył pomyślności i owocnej współpracy.

Uwag i pytań nie było.



Ad pkt 4 Zapoznanie się z informacją dotyczącą aktualnej sytuacji na Krytej
Pływalni

Pan Andrzej Cześnik poinformował, iż Kierownik Krytej Pływalni w Sierpcu
realizując plan pracy Zarządu Powiatu przedłożył informację o aktualnej sytuacji
jednostki, co stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Pan Sławomir Krystek oznajmił, iż w przedłożonej informacji Kierownik
Krytej Pływalni zwrócił się o pomoc finansową w realizacji niektórych prac, które są
najpilniejsze do wykonania. Dodał, że wobec powyższego należy zająć stanowisko
w tej sprawie.

Pan Andrzej Cześnik powiedział, że nieobecny na dzisiejszym posiedzeniu jest
zarówno Kierownik Krytej Pływalni, jak i Skarbnik Powiatu. W związku z tym
zaproponował, aby omówić powyższą kwestię na posiedzeniu, na którym obecni
będą obydwaj Panowie.

Członkowie zarządu wyrazili zgodę.

Uwag i pytań nie było.

Ad. pkt. 5 Zapoznanie się z informacją o sposobie korzystania w 2020r.
Z nieruchomości oddanych w trwały zarząd powiatowym jednostkom
organizacyjnym.

Pan Andrzej Cześnik poinformował, iż Wydział Geodezji i Gospodarki
Nieruchomościami przedłożył informacje o sposobie korzystania w 2020 roku
z nieruchomości oddanych w trwały zarząd powiatowym jednostkom
organizacyjnym/załącznik nr 5 do niniejszego protokołu/'.

Wobec powyższego członkowie zarządu zapoznali się z w/w informacją.

Uwag i pytań nie było.

Ad. pkt. 6 Podjęcie uchwały w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania
Budżetu Powiatu i z wykonania planów finansowych Samodzielnego Publicznego
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu oraz Powiatowej Biblioteki
Publicznej w Sierpcu za 2020r.

Pan Andrzej Cześnik poinformował, iż Wydział Finansowy przedłożył projekt
uchwały w sprawie przekazania w/w sprawozdania.

Do obecnego na posiedzeniu Pana Artura Obrębskiego zwrócił się Pan Dariusz
Twardowski pytając o wydatki bieżące ZDP w Sierpcu, a dokładnie o pkt. 12
wynajem samochodu ciężarowego w kwocie 35 424,00 zł, pkt. 21 usługi koparką
w kwocie 11 764,95 zł oraz pkt. 23 usługa mieszania soli w kwocie 5 166,00 zł.

Pan Artur Obrębski powiedział, że jeśli chodzi o pkt. 12 wynajem samochodu
ciężarowego to była potrzeba wynajęcia samochodu marki jelcz, który był
wykorzystywany do ścinki poboczy. Samochód został wynajęty w ramach umowy
miesięcznej. Dodał, że ewentualnie gdy nie był potrzebny w danej chwili do ścinki
poboczy, był wykorzystywany do kopania rowów czy wożenia materiałów.
Następnie przeszedł do omówienia pkt. 21 usługi koparką. Wyjaśnił, iż koparka
została wynajęta podczas prac związanych z nawożeniem poboczy. Natomiast usługa



mieszania soli, czyli pkt. 23 została wykorzystana w ramach przygotowania
mieszanki solnej. Dodał, że była to duża maszyna - fadroma, która została wynajęta
na miejscu, tam gdzie przechowywana była mieszanka. Wyjaśnił, że chodziło
głównie o to, aby prace te poszły sprawnie, bo jak każdy pamięta w pewnym
momencie skończył się i piach, i sól, a więc trzeba było dokupić.

Pan Andrzej Cześnik zapytał, kiedy Dyrektor ZDP planuje zacząć sprzątanie
piasku po zimie?

Pan Artur Obrębski uważa, że na początku kwietnia powinni zacząć sprzątać
po zimie. Sprzątanie ulic należy do firmy, która świadczyła usługi sypania, natomiast
chodniki zostaną sprzątnięte przez pracowników ZDP w Sierpcu. Dodał, że
kontaktował się z nim Komendant Straży Miejskiej w Sierpcu Pan Jarosław
Krydziński, który również pytał o to, kiedy będziemy zamiatać. Odpowiedział,
że spodziewa się jeszcze zimy, a więc będzie jeszcze sypał i rzeczywiście się to
sprawdziło. Następnie poinformował, iż w związku z tym miało miejsce niemiłe
zdarzenie. Mianowicie w miejscowości Stopin, w barierkę wymienioną trzy tygodnie
temu wjechał samochód. Wobec tego barierka została uszkodzona łącznie
z chodnikiem. Na miejsce zdarzenia przyjechała policja, która sporządziła protokół
i uzyskała dane sprawcy, a więc będzie można z jego ubezpieczenia dochodzić
środków.

Pan Dariusz Twardowski zwrócił się do Dyrektora ZDP mówić, że ostatnio
wspominał o wykorzystaniu środków na przejścia aktywne dla pieszych.

Pan Artur Obrębski powiedział, że objeżdżał miejsca, w których mogłoby takie
przejście powstać i stwierdza, że może być z tym problem. Policja zasygnalizowała,
że w miejscach wyznaczonych do przejść aktywnych nie ma żadnych zdarzeń
z udziałem pieszych, a właśnie to było podstawowym kryterium do powstania takich
przejść. Ponadto, większość dróg, przejść i chodników nie odpowiada normom
technicznym, które powinny zostać spełnione. Dodał, że w Szczutowie znalazłoby się
jedno miejsce, które spełniałoby normy techniczne, a także dwa przejścia w mieście
Sierpc. Natomiast może być problem na pozostałych gminach.

Pan Sławomir Krystek zapytał, czy zgłaszał ktoś problem ograniczonego
wyjazdu od przedszkola przy ul. Świętokrzyskiej w prawo?

Pan Artur Obrębski odpowiedział, że jedna osoba zgłaszała taki problem.
Pan Sławomir Krystek zapytał, czy jest możliwość ewentualnej korekty miejsc

parkingowych, ponieważ głównie chodzi o jedno miejsce parkingowe znajdujące się
zaraz przy samym skrzyżowaniu.

Pan Artur Obrębski odpowiedział, że główny problem dotyczy tego, że w tym
miejscu stoją także zaparkowane tiry. Dodał, że przy zaparkowanym samochodach
osobowych nie ma takiego problemu.

Pan Sławomir Krystek zwrócił się do Dyrektora ZDP, aby pochylił się nad
problemem w celu jego rozwiązania.

Pan Artur Obrębski powiedział, że w takiej sytuacji trzeba byłoby wprowadzić
zmiany do projektu stałej organizacji ruchu, ale uważa, że jest to do zrobienia. Dodał,
że taka sytuacja ma miejsce w przypadku projektu przy ul. Żeromskiego -jadąc od
OSM Sierpc pod górkę. Do końca czerwca trzeba wykonać projekt zamienny na
organizację ruchu. Wyjaśnił, że chcą zrobić na całej górce zakaz zatrzymywania się.



Więcej uwag i pytań do Dyrektora ZDP nie było,

Następnie członkowie zarządu przeszli do omówienia sprawozdania
z wykonania planu finansowego SPZZOZ w Sierpcu.

Do obecnych na posiedzeniu Pana Roberta Makówki oraz Pani Katarzyny
Gajewskiej zwrócił się Pan Sławomir Krystek pytając, co kryje się pod określeniem
Usługi obce, których wykonanie na dzień 31.12.2020r. wyniosło 11 472 631,45 zł?

Pani Katarzyna Gajewska odpowiedziała, że usługi obce to wszystkie usługi,
które SPZZOZ kupuje od innych firm, w tym usługi medyczne.

Następnie Pan Sławomir Krystek zapytał, co należy rozumieć pod określeniem
w pkt. D sprawozdania, czyli pozostałe przychody operacyjne?

Pani Katarzyna Gajewska odpowiedziała, że są to głównie inne przychody
operacyjne, w tym amortyzacja ze środków otrzymanych z darowizn, amortyzacja
ze sprzętu zakupionego z programów unijnych, również amortyzacja budynków
szpitalnych. Wyjaśniła, że ustawa o rachunkowości stanowi, iż amortyzacja musi być
neutralna dla wyniku finansowego, więc jednocześnie wchodzi w koszty działalności
operacyjnej oraz w pozostałe przychody operacyjne. Dodała, że wszystkie dotacje
jakie otrzymują różne firmy nie są przychodami działalności podstawowej, lecz
pozostałymi przychodami operacyjnymi.

Pan Sławomir Krystek zapytał, co należy rozumieć pod określeniem
w pkt. F sprawozdania: zysk (strata) z działalności operacyjnej w kwocie
932 344,73 zł?

Pani Katarzyna Gajewska odpowiedziała, że ta pozycja zawiera podsumowanie
pozycji C+D+E ze sprawozdania. Przychody finansowe to odsetki z lokat bankowych
, a także umorzone zobowiązania. Z kolei koszty finansowe to odsetki od kredytu
bankowego oraz odsetki od umowy kredytowej na zakup tomografu.

Następnie pytanie zadał Pan Sławomir Olejniczak, czy na dzień 31.12,2020
były uregulowane zobowiązania wymagalne typu prąd, woda, ciepło, gaz itp.?

Pani Katarzyna Gajewska odpowiedziała, że nie wszystkie zobowiązania
wymagalne są uregulowane. Wyjaśniła, że szpital nie płaci na bieżąco zobowiązań
wymagalnych. Zobowiązania te są przeterminowane o minimum l miesiąc, czyli na
koniec grudnia zostały zapłacone zobowiązania wymagalne z terminem zapłaty na
koniec listopada.

Pan Sławomir Olejniczak zapytał, że skoro w sprawozdaniu został wykazany
zysk na koniec roku 2021, to czy w ramach tego nie można uregulować tych
zobowiązań?

Pani Katarzyna Gajewska odpowiedziała, że szpital nie jest jednostką
budżetową, czyli koszty nie przekładają się bezpośrednio na wydatki. Dodała, że są
takie zobowiązania, które są kosztem, ale nie są wydatkiem. W SPZZOZ specyficzne
jest to, że sytuacja finansowa nie jest tożsama z wynikiem finansowym.

Pan Sławomir Olejniczak zapytał, kiedy zostanie dostarczone sprawozdanie za
IV kwartał?

Pani Katarzyna Gajewska odpowiedziała, że sprawozdanie za IV kwartał jest
w trakcie realizacji. W czwartek przyjeżdża do szpitala Pani biegła, która bada
sprawozdanie finansowe. Dodała, że dokłada wszelkich starań, aby udało się złożyć i



w poniedziałek, tj. 29 marca sprawozdanie, o którym mówi ustawa o rachunkowości,
czyli składające się z informacji dodatkowej bilansu rachunku zysków i strat,
przepływów kapitału, przepływu pieniężnych, zmian w kapitale i z opinii biegłej.
Następnie zostanie przedłożone sprawozdanie z działalności oraz sprawozdanie za
IV kwartał.

Pan Dariusz Twardowski zapytał, czy w sprawozdaniu z wykonania budżetu
w pozycji usługi zawarte są również wynagrodzenia lekarzy, techników
zatrudnionych na kontraktach?

Pani Katarzyna Gajewska odpowiedziała, że tak. Usługi obce to są wszystkie
usługi, które szpital kupuje, czyli tam mieszczą się m. in. transport, badania lekarskie,
usługi medyczne.

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

UCHWAŁĘ NR 440.84.2021
w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania Budżetu Powiatu
i z wykonania planów finansowych Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu oraz Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Sierpcu za 2020r./wcMvafa stanom załącznik nr 6 do niniejszego protokołu/.

Więcej uwag i pytań nie było.

Pan Andrzej Cześnik przeszedł do pkt. 2 spraw różnych: Omówienie bieżącej
sytuacji w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Sierpcu.
Zwrócił się do Dyrektora SPZZOZ o przedstawienie aktualnej sytuacji szpitala, tzn.
jakie są problemy, co udało się zrobić i jakie są ewentualne oczekiwania.

Pan Robert Makówka powiedział, że jak każdy wie szpital w Sierpcu jest
szpitalem frontowym, który walczy z covidem. Obecny sezon covidowy jest bardzo
ciężki i w porównaniu do tego co było jesienią można dojść do wniosku, że nigdy
wcześniej nie zetknęli się z tak trudną sytuacją. Na dzień dzisiejszy szpital ma ok. 95
pacjentów, gdzie zwiększana jest ta pula - o 10 łóżek. Pacjenci, którzy są przywożeni
w ostatnich dniach są w dużej części pacjentami z Warszawy. Na całym Mazowszu
trzykrotnie przekroczona jest ilość łóżek respiratorowych. Widać to również
w Sierpcu, gdzie zgodnie z decyzją Wojewody są trzy łóżka respiratorowe, natomiast
obecnie przebywa 10 pacjentów pod respiratorem, a kwalifikuje się jeszcze więcej.
To co jest trudne - pacjenci bardzo wolno dochodzą do zdrowia. Dodał, że jest wręcz
odwrotnie, ich stan się pogarsza. Dużym obciążeniem dla szpitala w walce z covidem
jest zużycie tlenu. Wyjaśnił, że wdrażają procedurę w celu postawienia nowego
zbiornika z tlenem. Zużycie tlenu tylko w ostatnim 1,5 miesiąca było większe, niż
przez cały 2020r. Do tej pory zużywano maksymalnie 2500 kg tlenu, to teraz jest to
ponad 20000 kg. Istnieje poważne zagrożenie, że obecna instalacja może nie
wytrzymać tego naporu. Pozytywne jest to, że udało się zabezpieczyć na tyle dostawy
tlenu, że nie ma problemu tak jak w innych szpitalach. Dodał, że są po uzgodnieniach



z firmą Linde, w związku z czym każdy samochód tej firmy, przejeżdżający w drodze
powrotnej i mający resztki tlenu, zrzuca je do SPZZOZ Sierpc.
Pan Robert Makówka powiedział, że na bieżąco sytuację ze zbiornikiem monitoruje
Pan Starosta, który przyjeżdża i dogląda, czy zbiornik funkcjonuje jak powinien.
Zbiornik, który obecnie znajduje się w szpitalu jest zbiornikiem o pojemności 3000
kg. Dodał, że przygotowują się do postawienia nowego zbiornika o pojemności
10000 kg. Zbiornik ten zabezpieczyłby potrzeby szpitala i wyposażony byłby
w parownicę, która zminimalizowałaby problem zamarzania.

Pan Sławomir Krystek zapytał, ile czasu potrzeba na zorganizowanie zbiornika
z tlenem?

Pan Robert Makówka odpowiedział, że wymagane jest pozwolenie na budowę
i wtedy trzeba wykonać projekt. Obiecane jest, że inwestycja zostanie zakończona
w przeciągu dwóch tygodni od otrzymania pozwolenia na budowę. Właścicielem
zbiornika jest firma Linde, którego szpital dzierżawi.

Pan Sławomir Krystek zapytał, czy pogoda ma wpływ na większe zamarzanie
zbiornika?

Pan Robert Makówka powiedział, że nie. Najważniejszą kwestią jest zużycie
tlenu.

Pan Dariusz Twardowski zapytał, czy jeśli zostanie zamontowany nowy,
większy zbiornik, to ten dotychczasowy zostanie zabrany przez firmę Linde?

Pan Robert Makówka odpowiedział, że tak.
Pan Sławomir Olejniczak zapytał, jaka będzie forma rozliczania kosztów

zbiornika na tlen?
Pan Robert Makówka odpowiedział, że na chwilę obecną jeszcze nie wie jak to

kosztowo będzie wyglądać. Firma Linde postawi ten zbiornik, a potem szpital będzie
płacił dzierżawę.

Pan Sławomir Olejniczak zwrócił się do Dyrektora SPZZOZ pytając
o zabezpieczenie potrzeb mieszkańców, czyli o funkcjonowanie poradni i PÓZ.

Pan Robert Makówka powiedział, że przyjęcia pacjentów się odbywają.
Funkcjonuje cały czas poradnia chirurgiczna i ortopedyczna, a więc zabezpieczenie
pod kątem urazowym jest. Patrząc na trudną sytuację uważa, że radzą sobie bardzo
dobrze. Dodał, że mają podpisaną umowę z PZU Medica, gdzie pacjenci mogą
bezpłatnie wykonać badanie RTG. Pracownie USG pracują normalnie.

Pan Sławomir Krystek zapytał, czy personel pracujący w szpitalu jest w stu
procentach zaszczepiony?

Pan Robert Makówka odpowiedział, że w stu procentach personel nie jest
zaszczepiony. Są osoby, które są „antycovidowcami". Następnie powiedział, że nie
mają problemów ze szczepieniem mieszkańców.

Następnie Pan Andrzej Cześnik poinformował, iż w dniu dzisiejszym
Pan Robert Makówka złożył wniosek o wyrażenie zgody na udzielenie prawa do
dysponowania nieruchomością na cele budowlane, który następnie odczytał./WwweA:
stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu/.

Pan Ryszard Dobiesz poinformował, iż na następne posiedzenie zarządu
zostanie przygotowany projekt uchwały w w/w sprawie.



Ad. pkt. 6a Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie
wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających, wyposażonych w silniki
0 napędzie spalinowym na Jeziorze Szczutowskim i na Jeziorze Urszulewskim
w granicach powiatu sierpeckiego.

Pan Andrzej Cześnik poinformował, iż Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na
posiedzeniu w dniu 23 marca 2021r. podjęła projektu uchwały w sprawie wniesienia
pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały dotyczącej wprowadzenia zakazu
używania jednostek pływających wyposażonych w silniki o napędzie spalinowym na
Jeziorze Szczutowskim i na Jeziorze Urszulewskim w granicach powiatu
sierpeckiego. W związku z tym Komisja zwróciła się z prośbą o zaopiniowanie
projektu uchwały, która będzie przedmiotem obrad sesji Rady Powial\i./załącznik
nr 8 do niniejszego protokołu/.
Następnie Pan Andrzej Cześnik odczytał w/w projekt uchwały Rady Powiatu
w Sierpcu.

Mecenas Pan Jerzy Suski wyj aśnił, iż w tej sytuacj i z inicj atywą
uchwałodawczą wychodzi nie Zarząd Powiatu, lecz inny podmiot uprawniony do
złożenia takiej inicjatywy, czyli Komisja Rady Powiatu. W takiej sytuacji Zarząd
Powiatu opiniuje projekt uchwały zaproponowany przez Komisję Skarg, Wniosków
1 Petycji.

Sekretarz Pan Ryszard Dobiesz wyjaśnił, dlaczego projekt uchwały
przygotowywała Komisja. Powiedział, że do Starostwa wpłynęło pięć petycji
odnośnie używania jednostek pływających. Podmiotem ustawowo powołanym do
rozpatrywania petycji, skarg i wniosków jest Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. W
związku z tym, że Komisja rozpatrywała te petycje, zapoznała się z dokumentacją w
sprawie. Wobec powyższego wraz z Mecenasem uznali, że Komisja Skarg,
Wniosków i Petycji jest podmiotem najwłaściwszym do skorzystania z inicjatywy
uchwałodawczej i przygotowania projektu uchwały.

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

UCHWAŁĘ NR 441.84.2021
w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zakazu
używania jednostek pływających, wyposażonych w silniki o napędzie
spalinowym na Jeziorze Szczutowskim i na Jeziorze Urszulewskim w granicach
powiatu sierpeckiego/M<?/nva/a stanom załącznik nr 9 do niniejszego protokołu/.

Uwag i pytań nie było.

Ad. pkt. 7 Sprawy różne.
L Zapoznanie się ze Stanowiskiem Rady Miejskiej Sierpca w sprawie przywrócenia
połączeń kolejowych w Sierpcu.

Członkowie zarządu zapoznali się z w/w Stanowiskiem Rady Miejskiej
Sierpca, /załącznik nr 10 do niniejszego protokołu/.

Pan Andrzej Cześnik poinformował, iż Burmistrz Miasta Sierpca
w porozumieniu z gminami województwa kujawsko-pomorskiego wystąpił



z pety ej ą do Marszałka Woj ewództwa Kuj awsko-Pomorskiego w sprawie
przywrócenia połączeń kolejowych w Sierpcu, pod którą również podpisał.

Uwag i pytań nie było.

2. Omówienie bieżącej sytuacji w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.

Pkt. 2 spraw różnych został omówiony w pkt. 6 porządku posiedzenia.

Na tym posiedzenie Zarządu Powiatu zakończono.

Protokołowała

Katarzyna Tomaszewska

Zarząd

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 23 marca 2021 r.

L.p. Nazwisko i imię Funkcja Podpis

1. Andrzej Cześnik Starosta

2. Sławomir Olejniczak Wicestarosta

Sławomir Krystek Członek

4. Marek Chyliński Członek

5. Dariusz Twardowski Członek



ZARZĄD- POWIATU
W S!ERPCU

Sierpc, dnia 22.03 .202 1 r.
Zał. Nr ..,.f̂  ..... -..- Hc c^nkoHi

BRZ.0022.9.2021
e „ara 4u Powiatu

Działając na podstawie § 76 ust 2 Statutu Powiatu Sierpeckiego (Dz. Urz. Woj.
Maź. z 2019r. póz. 499), zapraszam na 84 posiedzenie Zarządu Powiatu, które
odbędzie się w dniu 23 marca 2021r. r. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Starostwa
Powiatowego w Sierpcu.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie nawiązania stosunku pracy na podstawie umowy o pracę
na czas określony na stanowisku Kierownika Dziennego Domu Senior+ w Szczutowie.
4. Zapoznanie się z informacją dotyczącą aktualnej sytuacji na Krytej Pływalni.
5. Zapoznanie się z informacją o sposobie korzystania w 2020r. z nieruchomości
oddanych w trwały zarząd powiatowym jednostkom organizacyjnym.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania Budżetu
Powiatu i z wykonania planów finansowych Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu oraz Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Sierpcu za 2020r.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie posiedzenia.

Andrzej Słfatfomir Cześnik


