
Rada Powiatu Sierpeckiego
Radni - Sesja

Protokół Nr X.2019 
z obrad sesji Rady Powiatu w Sierpcu 

w dniu 27 czerwca 2019 roku

Obrady rozpoczęto czwartek, 27 czerwca 2019 o godz. 08:00,

a zakończono o godz. 11:20 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 16 członków.

Obecni:

1. Przemysław Burzyński,
2. Marek Chyliński,
3. Andrzej Cześnik,
4. Juliusz Gorzleos,
5. Zbigniew Kopczyński,
6. Małgorzata Korpolińska,
7. Sławomir Krystek,
8. Jan Laskowski,
9. Ewa Nowakowska,
10. Jarosław Ocicki,
11. Sławomir Olejniczak,
12. Paweł Pakieła,
13. Kamil Różański,
14. Wojciech Adam Rychter,
15. Sebastian Szczypecki,
16. Mariusz Turalski,
17. Dariusz Twardowski.

/Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Ponadto w obradach uczestniczyli:

1) Pan Ryszard Dobiesz -  Sekretarz Powiatu,

2) Pan Krzysztof Sobiecki -  Skarbnik Powiatu,

3) Pan Jerzy Suski -  Radca prawny,

4) Pan Robert Makówka-p.o. Dyrektora SPZZOZ w Sierpcu,

5) Pani Bogusława Lewandowska-Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia,

6) Pani Agnieszka Gorczyca -  Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
Sierpcu,

7) Pan Marcin Strześniewski -  Komendant Powiatowej Państwowej Staży Pożarnej 
Sierpcu,

8) Pan Zbigniew Czachorowski -  z-ca Komendanta Powiatowej Policji w Sierpcu.



1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza obrad.

Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza obrad.

Przewodniczący Rady -  Pan Przemysław Burzyński otworzył X sesję Rady Powiatu 
w Sierpcu. Stwierdził ustawowe kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.

Na sekretarza obrad Przewodniczący Rady powołał Pana Dariusza Twardowskiego.

2. Przyjęcie protokołów obrad sesji:
Pan Przewodniczący zapytał, czy Radni mają uwagi do Protokołu Nr VII.2019 z 
13 maja 2019 roku?

Uwag do protokołu nie zgłoszono.

W związku z powyższym Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przyjęciem 
Protokołu Nr VII.2019 z dnia 13 maja 2019r.
Głosowano w sprawie: _____  ■
a) Nr VII. 2019 z dnia 13 maja 2019 roku,.

Wyniki głosowania ______  • ■■■■•  ■
ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne: ____ ■• ■ ■ ■ • ■■■■■■______  • ■ ■
ZA (16)
Przemysław Burzyński, Marek Chyliński, Andrzej Cześnik, Zbigniew Kopczyński, Małgorzata 
Korpolińska, Sławomir Krystek, Jan Laskowski, Ewa Nowakowska, Jarosław Ocicki, Sławomir 
Olejniczak, Paweł Pakieła, Kamil Różański, Wojciech Adam Rychter, Sebastian Szczypecki, Mariusz 
Turalski, Dariusz Twardowski 
NIEOBECNI (1)
Juliusz Gorzkoś

W wyniku głosowania został przyjęty Protokół Nr VII.2019 roku z dnia 13 maja 2019 
roku.

b) Nr VIII. 2019 z dnia 6 czerwca 2019 roku.
Pan Przewodniczący zapytał, czy Radni mają uwagi do Protokołu Nr VIII.2019 z 
6 czerwca 2019 roku?

Uwag do protokołu nic zgłoszono.

W związku z powyższym Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przyjęciem 
Protokołu Nr VIII.2019 z dnia 6 czerwca 2019r.
Głosowano w sprawie:
Nr VIII.2019 z dnia 6 czerwca 2019 roku..

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1



Wyniki imienne: __ ____ _____ _________ _________ ____________ ____
ZA (15)
Przemysław Burzyński, Marek Chyliński, Andrzej Cześnik, Zbigniew Kopczyński, Małgorzata 
Korpolińska, Sławomir Krystek, Jan Laskowski, Ewa Nowakowska, Jarosław Ocicki, Sławomir 
Olejniczak, Paweł Pakieła, Kamil Różański, Sebastian Szczypecki, Mariusz Turalski, Dariusz 
Twardowski
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Wojciech Adam Rychter 
NIEOBECNI (1)
Juliusz Gorzkoś

3. Ustalenie porządku obrad.
Pan Przewodniczący powiedział, że proponowany porządek obrad sesji radni otrzymali 
wraz z materiałami na sesję, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Zapytał, czy są uwagi do zaproponowanego porządku obrad?

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Wobec powyższego przystąpiono do realizacji porządku obrad sesji w dniu 
27 czerwca 2019 roku

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Pana Zbigniewa Kopczyńskiego - 
Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Sierpcu.
Pan Przewodniczący poinformował, że niniejszy projekt uchwały otrzymali radni 
w materiałach. Zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos w tym punkcie obrad?

Pytań i uwag nie było.

Wobec powyższego Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie niniejszy projekt 
uchwały.

Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Pana Zbigniewa Kopczyńskiego - 
Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Sierpcu..

Wyniki głosowania
ZA: 8, PRZECIW: 5, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:______ ■ ■ ■■■■ ■ :■•■■■ ' . ■. ■ _____1 : ■ ■ . ■■
.ZA"-(8)
Przemysław Burzyński, Marek Chyliński, Jan Laskowski, Ewa Nowakowska, Sławomir Olejniczak, 
Paweł Pakieła, Wojciech Adam Rychter, Sebastian Szczypecki
PRZECIW (5)
Andrzej Cześnik, Sławomir Krystek, Jarosław Ocicki, Kamil Różański, Mariusz Turalski 
WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)
Zbigniew Kopczyński, Małgorzata Korpolińska, Dariusz Twardowski
NIEOBECNI (1)
Juliusz Gorzkoś
Wobec powyższego Pan Przewodniczący stwierdził, że Rada Powiatu podjęła

UCHWAŁĘ Nr 49.X.2019



w sprawie przyjęcia rezygnacji 
Pana Zbigniewa Kopczyńskiego - Wiceprzewodniczącego

Rady Powiatu w Sierpcu
/Uchwała stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu/

Głos zabrał Zbigniew Kopczyński który podziękował za dotychczasową współpracę. 
Dodał że ma nadzieję iż pomimo tego że zmienia funkcje i pozostaje jako Przewodniczący 
Komisji Spraw Społecznych współpraca z radnymi będzie się dobrze układała.

W imieniu klubu PSL Pan Jan Laskowski podziękował Panu Zbigniewowi 
Kopczyńskiemu Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu za bezstronne zarządzanie 
obradami sesji.

Pan Przemysław Burzyński - Przewodniczący Rady w imieniu klubu podziękował za 
perfekcyjne prowadzenie obrad Rady w zastępstwie. Dodał, że liczy na dalszą bardzo 
dobrą współpracę.

®  Pan Starosta przyłączył się do podziękowań. W imieniu klubu PiS i Niezależni dodał, że 
ma nadzieję iż potencjał, wiedza, doświadczenie i to jakim był wiceprzewodniczącym Pan 
Kopczyński sprawi, że współpraca będzie układała się wzorowo.

5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego 
Rady Powiatu w Sierpcu.
Pan Przewodniczący poinformował, że niniejszy projekt uchwały otrzymali radni 
w materiałach. Zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos w tym punkcie obrad?

Pan Marek Chyliński zgłosił kandydaturę Pana Sebastiana Szczypeckiego na funkcję 
Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Sierpcu:
Pan Przewodniczący zapytał, czy radny Pan Sebastian Szczypecki wyraża zgodę na 
kandydowanie?

4 )  Radny Pan Sebastian Szczypecki wyraził zgodę.
Następnie Pan Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatur do Komisji 
Skrutacyjnej mającej na celu przeprowadzenie tajnego głosowania w sprawie wyboru 
Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Sierpcu.
Pan Jarosław Ocicki -  Wicestarosta Sierpecki zgłosił kandydaturę Pana Zbigniewa 
Kopczyńskiego.
Pan Przewodniczący zapytał, czy Pan Zbigniew Kopczyński wyraża zgodę?
Pan Zbigniew Kopczyński wyraził zgodę.
Pan Przewodniczący zgłosił kandydaturę Pani Ewy Nowakowskiej i zapytał czy radna 
wyraża zgodę na członkostwo w Komisji Skrutacyjnej?
Pani Ewa Nowakowska wyraziła zgodę.
Pan Marek Chyliński zgłosił kandydaturę Pana Wojciecha Rychtera do komisji 
skrutacyjnej.
Pan Przewodniczący zapytała czy Pan Wojciech Rychter wyraża zgodę?
Pan Wojciech Rychter wyraził zgodę.
Wobec powyższego Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad powołaniem 
powyższej Komisji Skrutacyjnej w składzie:
1) Pan Zbigniew Kopczyński,



2) Pan Wojciech Rychter,
3) Pani Ewa Nowakowska.

Wyniki głosowania _____ _— ----- —  ------------- -—— ------
ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne: _______  '----- ------ --------- —
ZA (16)
Przemysław Burzyński, Marek Chyliński, Andrzej Cześnik, Zbigniew Kopczyński, 
Małgorzata Korpolińska, Sławomir Krystek, Jan Laskowski, Ewa Nowakowska, Jarosław 
Ocicki, Sławomir Olejniczak, Paweł Pakieła, Kamil Różański, Wojciech Adam Rychter, 
Sebastian Szczypecki, Mariusz Turalski, Dariusz Twardowski 
NIEOBECNI (1)
Juliusz Gorzkoś

W wyniku głosowania imiennego Skład Komisji został przyjęty przez Radę Powiatu.
Pan Przewodniczący Rady zapytał, czy są jakieś inne kandydatury na 
Wiceprzewodniczącego Rady?
Więcej kandydatur nie zgłoszono.
W związku z brakiem innych zgłoszeń Przewodniczący ogłosił 10 minut przerwy w celu 
przygotowania kart do głosowania.
Po przerwie Przewodniczący poprosił Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej 
o przedstawienie Regulaminu głosowania w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego 
Rady Powiatu w Sierpcu.
Radny Zbigniew Kopczyński — Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej -  przedstawił 
regulamin do głosowania tajnego w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady 
Powiatu w Sierpcu /Regulamin Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik nr 7 do niniejszego 
protokołu/.
Pan Przewodniczący Rady zapytał, czy są uwagi do przedstawionego Regulaminu? 
Wobec braku uwag Przewodniczący Rady zarządził głosowanie imienne nad przyjęciem 
regulaminu do głosowania tajnego w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady 
Powiatu.

Wyniki głosowania
ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (16)
Przemysław Burzyński, Marek Chyliński, Andrzej Cześnik, Zbigniew Kopczyński, 
Małgorzata Korpolińska, Sławomir Krystek, Jan Laskowski, Ewa Nowakowska, 
Jarosław Ocicki, Sławomir Olejniczak, Paweł Pakieła, Kamil Różański, Sebastian 
Szczypecki, Mariusz Turalski, Dariusz Twardowski, Wojciech Adam Rychter 
BRAK GŁOSU (0)
NIEOBECNI (1)
Juliusz Gorzkoś

W wyniku głosowania imiennego regulamin został przyjęty.



Pan Przewodniczący Rady poprosił Komisję Skrutacyjną o rozdanie kart do głosowania 
(karty zostały ostemplowane oraz podpisane przez Przewodniczącego Rady oraz 
przeliczone w obecności radnych).
Pan Wojciech Rychter wyczytywał z listy kolejno Radnych, którzy podchodzili do urny i 
oddawali głos.
Pan Przewodniczący Rady ogłosił 10 minut przerwy na podliczenie głosów.
Po przerwie Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej 
o przeczytanie Protokołu z wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu. 
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał protokół /Protokół Komisji 
Skrutacyjnej oraz karty do głosowania stanowią załącznik nr 8 do niniejszego protokołu/.

Pan Sebastian Szczypecki otrzymał: 8 głosów - za wyborem
6 głosów-wstrzymujących się 
2 głosy - przeciw wyborowi.

W związku z powyższym Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że w głosowaniu tajnym 
kandydat nie uzyskał bezwzględnej większości głosów.

6. Informacje Przewodniczącego, Przewodniczących Komisji i oświadczenia 
przewodniczących Klubów.

Pan Przewodniczący poinformował, iż do Biura Rady i Zarządu Powiatu wpłynęły 
następujące pisma:
1) Uchwała RIO w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną 
Rady Powiatu w Sierpcu wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi 
Powiatu /Pismo stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu,

2) Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu przez 
Powiat Sierpecki części dofinansowania projektu e-usługi w drodze kompleksowej 
informatyzacji Starostwa Powiatowego w Sierpcu oraz jednostek organizacyjnych /Pismo 
stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu,

3) Opinia Mazowieckiego Kuratora Oświaty o zgodności planu sieci publicznych szkół 
ponadpodstawowych mających siedzibę na obszarze Starostwa Powiatowego w 
Sierpcu /Pismo stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu,

4) Pismo naczelnej pielęgniarki w sprawie odmowy nawiązania stosunku pracy 
w SPZZOZ w Sierpcu /Pismo stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu,

1. Pan Przewodniczący oznajmił, że chciałby pokrótce omówić pismo, które złożyła 
Pani Antoszewska. Oznajmił, że niniejsze pismo będzie dalej procedowane zgodnie 
z właściwością, jednakże dobrze by było aby radni mieli rozeznanie w sprawie, 
gdyż dopiero w dniu dzisiejszym wpłynęło niniejsze pismo przed godz.8:00 na 
sekretariat Starostwa Powiatowego w Sierpcu. Pismo dotyczy konkursu, który był 
ogłoszony przez Dyrektora szpitala na Naczelną pielęgniarkę. Wyjaśnił, że do 
konkursu zgłosiły się cztery panie. Dwie panie pod względem merytorycznym nie 
spełniały wymogów i zostały automatycznie odrzucone ich oferty. Komisja 
konkursowa składała się z 9 osób powołanych w celu wyłonienia kandydata 
zgodnie z Regulaminem konkursu. Pani Marzena Antoszewska wygrała ten



konkurs. Tak komisja zdecydowała zgodnie z protokołem. Następnie zgodnie z 
ogłoszeniem w ciągu 14 dni od wyboru można było składać odwołania. 11 czerwca 
została Pani Antoszewska poproszona do Pana p.o. Dyrektora szpitala gdzie zostało 
jej wręczone pismo adresowane do Przewodniczącej Komisji Konkursowej 
informujące o odmowie nawiązania stosunku pracy z kandydatem wyłonionym w 
drodze konkursu. Niniejsze pismo zostało załączone do złożonego pisma. Następnie 
dyrektor szpitala nie poczekał na stanowisko Pani Przewodniczącej komisji 
konkursowej odnoszące się do zaistniałej sytuacji i ogłosił następny konkurs na 
stanowisko naczelnej pielęgniarki. Przewodniczący oznajmił, iż nie będzie czytał 
szczegółowo niniejszego pisma, gdyż zawiera ono dane personalne.

Głos zabrał Pan Robert Makówka - Dyrektor SP ZZOZ w Sierpcu, który 
wyjaśnił iż poprzedni Dyrektor ogłosił konkurs na stanowisko naczelnej 
pielęgniarki. Podkreślił, że ten konkurs nie był ogłaszany przez rok czasu, od kiedy 
to skończyła się poprzednia umowa: Zgodnie z przepisami ten konkurs został 
ogłoszony i został przeprowadzony. Osoba która do tej pory była naczelną 
pielęgniarką nie sprostała wymaganiom stawianym. Oznajmił, że dwukrotne w 
ostatnim czasie zostały wystosowanie dwa wystąpienia ze strony związków 
zawodowych i załogi na kompetencje naczelnej pielęgniarki. Dlatego Pan Dyrektor 
uznał, że ta procedura będzie dalej prowadzona i zgodnie z tymi zasadami 
przyjętymi, jest ogłoszony ponownie konkurs. Zarówno Komisja Konkursowa jak i 
Naczelna pielęgniarka taką informację o nie zawarciu umowy otrzymała. Dodał, że 
w ocenie Dyrektora SP ZZOZ w Sierpcu jest to osoba, która nie potrafi 
organizować pracy pielęgniarek, nie potrafi odpowiednio nadzorować pracy 
podległego personelu, skonfliktowała personel pielęgniarski i nie potrafi panować 
nad kosztami. W związku z tym ten czas 6 letni mówi o wielu niedociągnięciach. 
Naczelna pielęgniarka z racji swojej funkcji ma bardzo duży wpływ na te 
negatywną sytuację w szpitalu, która się wydarzyła. Natomiast sama procedura 
konkursowa która się odbyła była procedurą, która nie pozwalała sprawdzić 
kompetencji osoby, ponieważ jako p.o. Dyrektor nie miał możliwości zapoznania 
się z pytaniami jakie padały na konkursie. Na konkursie padły tylko 2 pytania 
bardzo ogólne. Równie dobrze Pan Dyrektor uważa, że można było zapytać „co 
sądzi o lotach na Marsa”. Nie było pytań o typową z działalność tego szpitala i w 
ogóle o pomysły. Pan Dyrektor oznajmił, że dla niego podstawowym pytaniem 
powinno być przedstawienie przez naczelna pielęgniarkę pomysłu na realizację 
problemów wynikających na oddziale, obsada, organizacja pracy, efektywna praca. 
W związku z powyższym uznał, że ta procedura dalej trwa. Ona nie jest 
unieważniona. Zgodnie z przepisami został ogłoszony kolejny konkurs który ma 
nadzieję że wyłoni osobę która będzie kompetentna. Osoba która była naczelną 
pielęgniarką przez 6 lat wykazała się dużą niekompetencją. Podkreślił, że nie jest 
prawdą, że nie rozmawiano. Dodał, że są spotkania z kadrą kierowniczą, gdzie 
przedstawione są różne zadania w różnych obszarach.

Przewodniczący podziękował Panu Dyrektorowi za zajęcie stanowiska w sprawie. 
Dodał, że sprawa zgodnie z kompetencją trafi do Komisji Skarg, Wniosków i 
Petycji.



Pan Przewodniczący poprosił o zabranie głosu Przewodniczącego Komisji Budżetu i 
Promocji Powiatu i Klubów.

Pan Sławomir Olejniczak -  Przewodniczący Komisji oznajmił, że dnia 26 czerwca 
2019 roku odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Promocji Powiatu na którym to 
pozytywnie zaopiniowano następujące projekty uchwał:
1) zmieniającą Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Powiatu Sierpeckiego na łata 2019-2035,
2) zmieniającą Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2019 r.
3) w sprawie udzielenia dotacji na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru 
zabytków -  Zespół Klasztorny Opactwa Sióstr Benedyktynek w Sierpcu, w skład którego 
wchodzą: kościół pw. Wniebowzięcia NMP, murowany klasztor Opactwa Sióstr 
Benedyktynek z 1720 roku i dzwonnica z końca XVIII wieku.
4) w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu 
Sierpeckiego za rok 2018 oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za rok 2018. 

Na posiedzeniu Komisji zapoznano się z Raportem o stanie Powiatu Sierpeckiego za 
2018 rok.
Glos zabrał Pan .Zbigniew Kopczyński -  Przewodniczący , Komisji Spraw Społecznych 
który poinformował, że w dniu 26 czerwca 2019 roku odbyło się posiedzenie Komisji 
Spraw Społecznych na którym to pozytywnie zaopiniowano następujące projekty uchwał:
1) w sprawie określenia liczby przedstawicieli Rady Powiatu w Sierpcu wybranych do 
Rady Społecznej przy SPZZOZ w Sierpcu oraz wyboru tych przedstawicieli do składu 
osobowego Rady Społecznej przy SPZZOZ w Sierpcu.
2) w sprawie powołania Rady Społecznej przy SPZZOZ w Sierpcu oraz zwołania jej 
pierwszego posiedzenia.
3) w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji wraz z liczbą punktów oraz określenia 
dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów na drugim etapie 
postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające 
uzdolnienia, organizowane w publicznych placówkach oświatowo-wychowawczych, dla 
których organem prowadzącym jest Powiat Sierpecki.
4) w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na pierwszym etapie postępowania 
rekrutacyjnego do internatu w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu 
oraz punktacji i rodzajów dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych 
kryteriów.
5) w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno -  finansowej Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.
6) w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za I kwartał 
2019r.
7) w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych 
mających siedzibę na obszarze Powiatu Sierpeckiego od dnia 1 września 2019r.
8) zmieniającą Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Powiatu Sierpeckiego na lata 2019-2035.
9) zmieniającą Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2019 r.
10) w sprawie udzielenia dotacji na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do 
rejestru zabytków -  Zespół Klasztorny Opactwa Sióstr Benedyktynek w Sierpcu, w skład 
którego wchodzą: kościół pw. Wniebowzięcia NMP, murowany klasztor Opactwa Sióstr 
Benedyktynek z 1720 roku i dzwonnica z końca XVIII wieku.



11) w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu 
Sierpeckiego za rok 2018 oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za rok 2018. 
Zapoznano się z:
1) Planem rzeczowo -  finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki 
Zdrowotnej w Sierpcu na 20l9r.
2) Raportem o stanie Powiatu Sierpeckiego za 2018 rok.

Głos zabrał Pan Andrzej Cześnik -  Przewodniczący Komisji Infrastruktury
i Bezpieczeństwa Publicznego który poinformował, że dnia 26 czerwca 2019 roku 
odbyło się posiedzenie Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa Publicznego na którym to 
pozytywnie zaopiniowano następujące projekty uchwał:

1) zmieniającą Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Powiatu Sierpeckiego na lata 2019-2035.

2) zmieniającą Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2019 r.

3) w sprawie udzielenia dotacji na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru 
0  zabytków -  Zespół Klasztorny Opactwa Sióstr Benedyktynek w Sierpcu, w skład którego

wchodzą: kościół pw. Wniebowzięcia NMP, murowany klasztor Opactwa Sióstr 
Benedyktynek z 1720 roku i dzwonnica z końca XVIII wieku.

4) w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu 
Sierpeckiego za rok 2018 oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za rok 2018. 
Zapoznanie się z informacją ZDP w Sierpcu dotyczącą regulacji stanu prawnego dróg 
powiatowych w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 13 października 1998r. Przepisy 
wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną.

Zapoznano się z:
1) Raportem o stanie Powiatu Sierpeckiego za 2018 rok.

2) Raportem z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Sierpeckiego na 
lata 2017-2022”.

/ Glos; zabrał Pan Dariusz Twardowski -  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej który 
poinformował, że Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Sierpcu po rozpatrzeniu i 
pozytywnym zaopiniowaniu sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2018 oraz 
sprawozdania finansowego postanowiła wystąpić do Rady Powiatu w Sierpcu 
z wnioskiem o udzielenie Zarządowi Powiatu w Sierpcu absolutorium za rok 2018. 
Rozpatrzenie i szczegółowa analiza sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2018 oraz 
sprawozdania finansowego daje podstawę do stwierdzenia, że mimo niedostatecznych 
środków finansowych Zarząd Powiatu prawidłowo realizował zadania budżetu, co 
pozwoliło na właściwe funkcjonowanie Starostwa i jednostek organizacyjnych. W trakcie 
realizacji budżetu konieczne zmiany dokonywane były zgodnie z prawem przy akceptacji 
Rady Powiatu. Nie naruszono dyscypliny budżetowej. Powyższe fakty stanowią podstawę 
do udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium za 2018 rok. Dodał, że niniejszy wniosek 
zyskał pozytywną opinię RIO.

Głos zabrała Pani Mirosława Sawicka -  Przewodnicząca Związku Zawodowego 
NSZZ Solidarność przy SPZZOZ w Sierpcu która powiedział, że strona społeczna nie



została zaproszona na posiedzenie Komisji Spraw Społecznych. Dodała, że 
Przewodniczący tejże Komisji zobowiązał się do zapraszania strony społecznej na 
posiedzenie Komisji jednakże w ostatnim czasie tego nie zrobił.

7. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej 
sesji..
Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu między sesjami Rady Powiatu.
/Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu między sesjami Rady Powiatu stanowi 
załącznik nr 8 do niniejszego protokołu/.

Głos zabrał Pan Starosta który powiedział, że w dniu 19 czerwca przedstawiono Radzie 
Powiatu sprawozdanie Zarządu Powiatu z działalności za okres od 6 maja do 19 czerwca 
2019 roku. Pan Starosta oznajmił, że w okresie sprawozdawczym odbyły się 4 posiedzenia 
Zarządu Powiatu na których były między innymi rozpatrywane sprawy związane z 
wykonywaniem zadań wynikających z bieżącej działalności Zarządu Powiatu i jednostek 
organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Sierpcu. Posiedzenia Zarządu odbyły się w 
składach zapewniających podjęcie uchwał i rozstrzygnięć. W czasie obrad siódmej sesji 
Rady Powiatu w Sierpcu w dniu 16 maja oraz nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w dniu 8 
czerwca oraz nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Sierpcu w dnia 19 czerwca podjęto 10 
uchwał, które zostały objęte nadzorem Wojewody Mazowieckiego, a także przekazane do 
właściwych komórek organizacyjnych urzędu i zainteresowanych jednostek 
organizacyjnych. Ponadto niniejsze uchwały zostały opublikowane w Biuletynie 
Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sierpcu. Ponadto dwie uchwały zostały 
przekazane do Dziennika Urzędowego Województwa Mazowieckiego celem publikacji. 
Oznajmił, że niniejsze sprawozdanie wszyscy radni otrzymali i mieli możliwość 
zapoznania się. Jednakże Pan Starosta chciałby przekazać informacje w temacie oświaty 
ponieważ teraz jest gorący okres. Jest kilka ważnych spraw, które należy przekazać. Pan 
Starosta oznajmił, że trwa rekrutacja do szkół średnich. Jeśli chodzi o popularne Liceum 
Ogólnokształcące na dzień dzisiejszy liczba podań do klas pierwszych jest 283 z czego 
129 uczniów ponadgimnazjalnych i 154 osoby po szkołach podstawowych. Dla 
porównania rok temu do tej szkoły wpłynęły 92 podania. Więc można powiedzieć, że 
wynik został poprawiony. Planowane jest w przypadku LO-6 pierwszych klas, ale jest też 
szansa na 7. Dużo pozytywnego wniosły rozmowy Zarządu Powiatu z firmami 
transportowymi i zapewnienie transportu uczniów z Lutocina, Bieżunia, Skępego do 
Sierpca. Z tych kierunków przychodzą uczniowie. Natomiast będą jeszcze prowadzone 
dalsze rozmowy z firmami transportowymi, aby dowozili uczniów również z mniejszych 
miejscowości. To się udało i dzięki temu rekrutacja wygląda tak jak wygląda, jeśli chodzi 
o ogólniak. Dodał, że są prowadzone rozmowy z Polskim Parkiem Technologicznym na 
temat utworzenia nowego kierunku zwanego robotyka. Następnie w ogólniaku są plany 
utworzenia kierunku o profilu humanistyczno - prawnym. Pierwsze targi oświatowe, które 
dotychczas nie były traktowane na poważnie, ponieważ nigdzie się nie wystawiają 
przedstawiciele szkół wyższych, przyniosły jakieś profity a konkretnie dla LO. Odbyły się 
targi otwarte na młodzież Powiatu Sierpeckiego, adresowane dla młodzieży z 
ościennych terenów, dzieci ze szkół gimnazjalnych podstawowych. To się udało bo była 
bardzo duża frekwencja uczniów. Pan Starosta dodał, że osobiście rozmawiał z 
potencjalnymi uczniami na temat tego, czego chcieliby się uczyć i na jakich kierunkach. 
Ponadto należy zauważyć, że w Liceum bardzo dobrze wypadły matury. Jeśli chodzi o 
Zespół Szkół Nr 1 - czyli tak zwany mechanik - to wpłynęło 536 podań, z czego 270 po



gimnazjach, a 253 po szkołach podstawowych. Analogicznie w roku ubiegłym do tej 
szkoły było złożonych podań 289. Więc należy zauważyć tutaj również duży progres. 
Zakłada się, ze w mniejszej szkole powstanie 11 oddziałów. Do Zespołu Szkół Nr 2 czyli 
popularnego ekonomika wpłynęło 440 podań, a mianowicie 185 po szkole gimnazjalnej, a 
193 podania po szkołach podstawowych. Zakładane jest powstanie 9 do 10 oddziałów. 
Jeśli chodzi o prowadzoną rekrutację to od 21 czerwca do 28 czerwca do godziny 16:00 
trwa uzupełnianie wniosków do szkół i świadectwo ukończenia gimnazjum lub szkoły 
podstawowej. Dnia 16 lipca godzina 12:00 następuje podanie do wiadomości list 
kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz informacji o najwyższej 
liczbie punktów, która uprawnia do przyjęcia kandydata do danej szkoły. Od 16 do 18 
lipca następuje wydawanie przez szkoły zawodowe skierowania na badania lekarskie już 
zakwalifikowanych kandydatów, którzy dokonali wyboru kształcenia w danym zawodzie . 
Od 16 lipca od 12:00 do 24 lipca do 10:00 potwierdzenie woli przyjęcia w postaci 
przedłożenia oryginałów dokumentów oraz zaświadczenia lekarskiego o braku 
przeciwwskazań zdrowotnych w przypadkach szkół prowadzących kształcenie zawodowe. 
Dnia 25 lipca o godzinie 12:00 podanie przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 
przyjętych i nieprzyjętych do danej szkoły. Następnie rekrutacja uzupełniająca potrwa od 
26 do 28 sierpnia. Organ prowadzący będzie chciał, aby wszystkie szkoły 
ponadpodstawowe pracowały w formule jednozmianowej, czyli aby około 16:00 
uczniowie kończyli zajęcia. Następnie Pan Starosta poinformował, że w ramach programu 
Erasmus Plus z dnia 10 czerwca 2019 roku będą uczniowie szkoły mieli możliwość 
odbycia stażu zagranicznego pod nazwą z ekonomikiem w szeroki świat. Szkoła 
otrzymała dofinansowanie do realizacji projektu, który zakłada realizację stażu 
zawodowego w Hiszpanii 2019/2020. Dodał, że należy zauważyć, że ekonomik po raz 4 
się zakwalifikował do tego projektu. Więc jest to duży sukces dla szkoły. Na realizację 
niniejszego projektu zostaje przeznaczona kwota 118.000 €. Następnie Pan Starosta 
oznajmił, że dnia 12 czerwca 2019 roku zostało złożone odwołanie od decyzji w sprawie 
projektu zagranicznego tj. praktyka dla uczniów mechanika. Zdaniem wnioskodawców, 
czyli Zespołu Szkół Nr 1 ocena nie uwzględniła ważnych z zapisów tegoż wniosku co 
zaważyło na ostatecznej punktacji. Pozytywna weryfikacja odwołania może przyczynić się 
do otrzymania stażu zagranicznego dla 43 uczniów tejże szkoły w ramach programu 
POWER.
Głos zabrał Pan Jarosław Ocicki -Wicestarosta który powiedział, że Zarząd Powiatu 
wraz z Panią Dyrektor DPS złożyli wniosek o dofinansowanie na oraz na zakup sprzętu 
rozbudowę placówki. Wniosek zakłada kwotę 330 .000 zł. gdzie z tej kwoty 80% Powiat 
może otrzymać z tegoż projektu, tylko będzie trzeba wygospodarować 20% wkładu 
własnego. Jeśli chodzi o drogi powiatowe powiedział, że zostały złożone wnioski tam, 
gdzie były zrobione projekty, a mianowicie: przebudowa drogi powiatowej Żochowo - 
Gójsk, przebudowa drogi powiatowej Konstytucji 3 - Maja w miejscowości Sierpc oraz 
przebudowa drogi powiatowej Gójsk - Podlesie. Następnie jest w trakcie opracowywania 
dokumentacja na drogi, które wspólnie z gminami będą przebudowywane. Wraz z Gminą 
Sierpc jest opracowana dokumentacja za kwotę 7.550 zł, z Gminą Szczutowo za kwotę 
8.000zł, z Gminą Zawidz za kwotę 7.000 zł. Opracowywana jest dokumentacja 
projektowa z miastem Sierpc za kwotę 8.250 oraz opracowanie z Gminą Mochowo za 
kwotę 6.800 zł. Jeśli chodzi o kwestię przebudowy mostu na który to otrzymano dotacje w 
wysokości 2.966.851 zł. Ta dotacja jest z Ministerstwa Infrastruktury. Już się odbył 
przetarg gdzie wystąpiły oszczędności, które zostaną rozdysponowane na realizację 
remontów na innym drogach. Następnie Pan Wicestarosta podziękował wszystkim radnym



za przybycie na sesję nadzwyczajną na której to podjęto uchwałę w sprawie zmian w 
statucie SP ZZOZ w Sierpcu. Na tej sesji została wniesiona uchwała w zakresie poradni 
ambulatoryjnej i specjalistycznej. Już otrzymano informację od Pana Wicewojewody że 
zostały przyznane te poradnie. Z Narodowego Funduszu Zdrowia wpłynęła informacja o 
programie Jowisz, który został zaopiniowany pozytywnie przez Wojewodę. Więc można 
już ogłaszać przetarg na zakup tomografu. Są czynione starania aby pozyskać środki 
finansowe z zewnątrz na zakup tego tomografu. Plany są takie, że tomograf będzie się 
znajdował w sali po RTG. Dostosowanie tego pomieszczenia pod tomograf komputerowy 
jest związane z przeznaczeniem kwoty około 100.000 zł, ponieważ tam już to pewne 
rzeczy są wykonane. Będziemy chcieli jak najszybciej ogłosić przetarg na zakup 
tomografu ponieważ mamy czas 45 dni, kiedy to przetarg musi być ogłoszony zanim 
zostanie rozstrzygnięty. Nim zostanie to wszystko dostosowane będzie to wrzesień — 
październik, kiedy to tomograf będzie mógł dopiero zaistnieć w szpitalu. Następnie Pan 
Wicestarosta oznajmił, że przeprowadzono na terenie szpitala kontrole w wyniku której 
Mazowiecki Wydział Wojewódzki NFZ w Warszawie ocenionił negatywnie 
zakwalifikowanie i rozliczenie świadczeń zabiegowych w ramach grupy Z ł08, ponieważ 
wpisy w dokumentacji medycznej nie potwierdzają wykonania tego zabiegu. SP ZZOZ w 
Sierpcu nie posiadał aparatu do ich wykonania, to jest do przeprowadzania badań 
manometrii anorektalnej. Taki stan rzeczy był od 2014 roku do 2018. Teraz Narodowy 
Fundusz Zdrowia stwierdził, że wartość nienależnie przekazanych środków trzeba będzie 
zwrócić, co stanowi kwota 451.022 zł, oraz wezwał do dokonania płatności z tytułu 
nienależnie przekazanych środków finansowych w wysokości 1.087.000 zł w ciągu 14 dni 
od otrzymania wystąpienia pokontrolnego. Jeśliby zabrakłoby reakcji ze strony Starostów 
na to pismo to kwotę 1.538 000 zł trzeba byłoby zwrócić. Po wizycie w Warszawie został 
przedłużony termin zapłaty W tej chwili otrzymano pismo od Dyrektora Mazowieckiego 
Oddziału Wojewódzkiego NFZ w którym to się mówi, że łączna wysokość kary ulega 
zmniejszeniu z kwoty 451.000 zł do kwoty 45.102 zł. Następnie zostało napisane pismo do 
Pana Dyrektora NFZ, aby niższa kwota została rozłożona na 12 rat. Następnie zostało 
wystosowane pismo do Pana Dyrektora NFZ, aby kwota 1.087.000 zł której nie można 
umorzyć, ponieważ procedury były inaczej finansowane, została rozłożona na raty na co 
również została wyrażona zgoda. Następnie Pan Wicestarosta poprosił Pana Sekretarza, 
aby przedstawił sprawę informatyzacji Starostwa Powiatowego w Sierpcu.
Pan Ryszard Dobierz - Sekretarz Powiatu powiedział, że w latach 2015-2018 było 
realizowane zadanie przez Powiat Sierpecki pod nazwą usługa w drodze kompleksowej 
informatyzacji Starostwa Powiatowego w Sierpcu oraz jednostek organizacyjnych 
powiatu. Wartość przedsięwzięcia była na kwotę 2.995.000 zł. Kwalifikowane wydatki 
stanowiły prawie 100%, na zadanie otrzymano 80% dofinansowania, czyli otrzymano 
dofinansowanie w kwocie 2.394.070 zł, natomiast udział w tym projekcie Powiatu był na 
kwotę około 600.000 zł. Od 1 do 3 sierpnia i od 4 do 5 września 2018 roku odbyła się 
kontrola tego projektu, którą przeprowadziła Mazowiecka Jednostka Wdrażania Projektów 
Unijnych. Kontrola zakwestionowała w trzech przypadkach nieprawidłowości tj. 
naruszenie ustawy Prawo zamówień publicznych przez postawienie dyskryminacyjnych 
warunków udziału w postępowaniu ofertowym. Kolejny zarzut dotyczył z artykułu 29 
ustęp 2 Prawo zamówień publicznych i polegał on na opisaniu przedmiotu zamówienia w 
sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję poprzez żądanie, aby płyta główna 
była zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta komputera. Kolejny zarzut 
dotyczył naruszenia artykułu 29 ustęp 3 Prawa zamówień publicznych, który polega na 
opisaniu przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów,



pochodzenia źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane 
przez konkretnego wykonawcę. Na podstawie taryfikatora kontrolujący wycenili te 
nieprawidłowości na kwotę 211.476 zł do zwrotu, plus odsetki do terminu spłaty. W 
ustaleniach z tej kontroli w końcowej części było pouczenie, że kontrolowany w terminie 
14 dni może wnieść zastrzeżenia w odniesieniu do tych zaleceń pokontrolnych. W 
związku z tym zostało przez Pana Starostę wystosowane pismo do Mazowieckiej 
Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych w którym niejako te zarzuty oddala. Stanowisko 
do zakwestionowanych punktów w sprawie przygotowała firma prowadząca projekt, 
ponieważ było tak, że to zadanie w trybie zapytania ofertowego realizowała firma 
Medyczni spółka z Warszawy i ta firma miała za zadanie przygotować projekt na 
poziomie dokumentacji aplikacyjnej, przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia i 
uzyskaniu decyzji o dofinansowaniu oraz nadzór nad realizacją przedmiotu zamówienia 
wdrożenia przedsięwzięcia. W związku z tym to stanowisko do tych zarzutów zostało 
opracowane przez tę firmę i Pan Starosta przesłał to stanowisko Mazowieckiej Jednostce 
Wdrażania Programów Unijnych dnia 15 października 2018 roku. W odpowiedzi na to 
stanowisko na zastrzeżenia MJWPU odpisała do Pana Starosty że zobowiązuje 
beneficjenta do wykonania zaleceń, które zostały zawarte w części tej informacji 
pokontrolnej. Czyli te zastrzeżenia, które Starostwo wniosło na ustalenia z tego protokołu 
nie zostały uwzględnione. W związku z tym Mazowiecka Jednostka Wdrażania Projektów 
Unijnych dnia 22 maja 2019 roku rozpoczęła procedurę dotyczącą zwrotu środków 
finansowych. Ponownie Starostwo weszło w kontakt z firmą prowadzącą projekt, gdzie 
Pan Starosta w części końcowej napisał, że ustalenie pokontrolne jednoznacznie dowodzi 
że usługę doradczą wpisaną w umowie wykonano niestarannie, narażając Starostwo na 
straty finansowe. W związku z tym należy liczyć się z odpowiedzialnością za niewłaściwe 
wykonanie umowy wynikające z niestarannego działania oraz konieczności naprawienia 
wyrządzonej szkody do wysokości poniesionych strat przez Powiat Sierpecki . Dodał, że 
chodziło o to, żeby zmobilizować te firmę, żeby jeszcze raz w wyznaczonym terminie 
wszczęcia postępowania, zajęła stanowisko . Po raz kolejny wysłano tego typu 
zastrzeżenia, które są niejako są kopią tych pierwszych. W związku z tym Powiat czeka 
dalej na rozwój wydarzeń. Jeśli przyjdzie ostateczna decyzja o zwrocie środków 
finansowych, prawdopodobnie Powiat będzie miał prawo odwołania się do Zarządu 
Województwa.

Jan Laskowski powiedział, że nie rozumie dlaczego ta sprawa jest dzisiaj przytaczana na 
obradach sesji Rady Powiatu. Powiedział, że jest to sprawa w toku, która wymaga 
pilnowania terminów. To było wykonywane i po bardzo fachowej opinii specjalistów w 
protokole pokontrolnym, są użyte same nazwy techniczne, które normalnemu 
użytkownikowi nic ni mówią. To są informacje na poziomie informatyzacji. Powiedział że 
nie chce oceniać kontrolujących. Dodał, że w kontroli uczestniczyły dwie osoby. Dodał, 
że każda kontrola ma prawo zająć swoje stanowisko, natomiast po rozmowie ze 
specjalistami z dziedziny informatyzacji i informatyki specjalistycznej są bardzo duże 
szanse, że Powiat wygra. Radny podkreślił, że Pan kontrolujący nie był specjalistą z 
dziedziny informatycznej.

Pan Wicestarosta wyjaśnił, że jeżeli informatyzacja byłaby zrobiona na pewnym 
poziomie to nie byłoby problemów. W ramach uzupełnienia jeśli chodzi o szpital dodał, że 
został rozstrzygnięty przetarg na termomodemizację, gdzie nie będzie to obejmowało 
tylko termomodernizacji, ale będzie to również wymiana instalacji i oświetlenia na LED. 
Na ten cel było zabezpieczonych środków finansowych w kwocie 3.550.000 zł. Wraz ze



Starostą obawiano się, że przetarg może pójść za większą kwotę nawet za 4.000.000 zł. 
Jednak okazało się, że zgłosiło się kilka firm i przetarg który się odbył zakończył się w 
kwocie 3.230.000 zł, czyli z niniejszego tytułu wyniknęły oszczędności, które zostaną 
wykorzystane na nadzór budowlany i płatności, które wynikają z lat wcześniejszych. 
Przekazano z budżetu Powiatu do szpitala kwotę około 690.000 zł na inwestycje 
remontowe i na zakup sprzętu. Dodał, że z Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
sprzętu zakupiono za kwotę 200.000 zł oraz otrzymano sprzęt w postaci pompy 
infuzyjnej, stanowisko dla noworodka w postaci inkubatora otwartego który monitoruje 
pracę serca i całego organizmu dziecka.
Głos zabrał Pan Jan Laskowski który odwołując się do stwierdzenia, że wystąpiły 
oszczędności po przetargach wyjaśnił, że będzie tyle oszczędności ile wystąpi po stronie 
powiatu, bo środki finansowe które Powiat otrzyma od Marszałka, będzie trzeba zwrócić. 
Ponadto radny odnosząc się do słów które wypowiedział Pan Wicestarosta stwierdził, ze 
wystarczyłoby, aby dodał, iż poprzedni Zarząd przygotował budżet z którego obecny 
Zarząd korzysta i może dofinansowywać różne zadania. Podkreślił, że w poprzedniej 
kadencji został tak budżet przygotowany i zostawił rezerwę na rozpoczęcie inwestycji w 
kwocie 1.200 .000 zł na termomodemizację Starostwa Powiatowego w Sierpcu, którą teraz 
obecny zarząd może wykorzystać. Dodał, że Klub PSL się cieszy, że szpital jest tak 
dosprzętawiany. Dodał, że przez ostatnich 8 lat w sumie zostało wykonanych w szpitalu 
inwestycji na kwotę 16.000.000 złotych. Dodał, że klub PSL będzie wspierał każdą 
inicjatywę, która będzie dla dobra szpitala, ponieważ jest to jednostka służąca 
społeczeństwu i mieszkańcom powiatu.

Pan Wicestarosta potwierdził, że poprzedni Zarząd zostawił budżet powiatu taki jaki jest. 
Jednak należy zważyć, że w bieżącym roku nie zostały zaplanowane do spłaty odsetki za 
kredyty, jeśli chodzi o Starostwo. W tej chwili nie są płacone odsetki ponieważ zostały te 
odsetki zaplanowane do spłaty w roku 2020 w kwocie około 1.000.000 zł. Ponadto należy 
zauważyć, że poprzedni Zarząd pozostawił obecnemu 1.530.000 zł do zwrotu w ciągu 
14 dni, jeśli chodzi o szpital. Ponadto należy również zauważyć, że będzie do oddania 
około 250.000 zł z tytułu informatyzacji Starostwa Powiatowego w Sierpcu jak i jednostek 
organizacyjnych. Inwestycje w szpitalu były zaplanowane za kwotę 1.200.000 zł w tym 
momencie są już za 1.600.000 zł. Ponadto należy zauważyć że obecny zarząd podjął się 
problemu, który wyniknął w jednostkach organizacyjnych a związany z wynagrodzeniami 
pracowników. To obecny zarząd podjął się realizacji problemu związanego z bardzo 
niskimi wynagrodzeniami. Podjęto działania mające na celu wygospodarowanie środków 
na podwyżki w jednostkach organizacyjnych dla pracowników najmniej zarabiających. 
Należało również z tym tematem się zmierzyć ponieważ wiadomo, że od roku 2020 
najniższa krajowa, będzie wynosiła 2.400 zł, a ludzie w jednostkach organizacyjnych 
przez ostatnie lata zarabiali po 2.000 zł, mając 15 lat stażu pracy i będąc na stanowiskach z 
tytułem magistra.

Głos zabrał Pan Wojciech Rychter powiedział, że jeśli jest mowa o środkach 
finansowych to można było powiedzieć, że poprzedni zarząd pozostawił wolnych 
środków ponad 700 000 zł na rok bieżący. Odnośnie dosprzętowienia szpitala wyjaśnił, że 
w ubiegłym roku były składane wnioski do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, gdzie 
w roku 2018 były grane koncerty z przeznaczeniem środków finansowych na doposażenie 
oddziału neonatologicznego i pediatrycznego. Na maksymalną ilość złożonych ofert 
Powiat Sierpecki złożył wszystkie wnioski. Otrzymano sprzętu za kwotę 150.000 zł.



Ponadto należy również mieć na względzie, że pozyskano znaczną część środków 
finansowych od przedsiębiorców na sprzęt do szpitala. Następnie pod koniec 
ubiegłorocznej kadencji Rady Powiatu w ramach wolontariatu wyremontowano oddział 
pediatryczny jeśli chodzi o gabinet zabiegowy i łazienkę. Dodał, że sukces ma wielu 
ojców porażka jest sierotą. Dodał, że nie należy sobie w tej chwili wszystkich zasług 
przypisywać.

Pan Wicestarosta powiedział, że należy mieć również na względzie że złożone wnioski 
to nie znaczy, że wnioski zostały pozytywnie rozpatrzone. Przy takich sprawach trzeba 
wiele kwestii dopilnować, aby środki finansowe otrzymać . Przypomniał jak parę lat 
wstecz był złożony wniosek na termomodernizację szpitala. Wówczas inny zarząd był 
przy władzy i mówiono, że parę punktów zabrakło do otrzymania dofinansowania.

Pan Wojciech Rychter wyjaśnił, że na wniosek dotyczący termomodernizacji w 
ubiegłym roku zostało podpisane porozumienie z Marszałkiem Województwa 
Mazowieckiego na kwotę 2800.000 zł na realizację zadania.

Głos zabrał Pan Przewodniczący który stwierdził, że przysłuchując się w dyskusji 
należy zauważyć, że bardzo ważnym elementem było kto złożył wniosek, aby pewne 
urządzenia w szpitalu mogły zaistnieć. W efekcie radni powiatu powinni pokazać efekty 
pracy, aby mieszkańcy powiatu mieli zapewnioną jak najlepszą obsługę medyczną.

8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby przedstawicieli Rady Powiatu w 
Sierpcu wybranych do Rady Społecznej przy SPZZOZ w Sierpcu oraz wyboru tych 
przedstawicieli do składu osobowego Rady Społecznej przy SPZZOZ w Sierpcu. 
Pan Przewodniczący poinformował, że niniejszy projekt uchwały otrzymali radni 
w materiałach, który był przedmiotem posiedzenia Komisji Spraw Społecznych. Zapytał, 
czy ktoś chciałby zabrać głos w tym punkcie obrad?

Pytań i uwag nie było.

Wobec powyższego Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie niniejszy projekt 
uchwały.

Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby przedstawicieli Rady Powiatu w Sierpcu 
wybranych do Rady Społecznej przy SPZZOZ w Sierpcu oraz wyboru tych 
przedstawicieli do składu osobowego Rady Społecznej przy SPZZOZ w Sierpcu.

Wyniki głosowania _____ • ____  , ____  •
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne: ____  ■ ■ ■ ■ -. . ■ ■ ■ • ■ ■ •. . . ■ ■ ■■■■ ■■■■-■
ZA (15)
Przemysław Burzyński, Marek Chyliński, Andrzej Cześnik, Małgorzata Korpolińska, 
Sławomir Krystek, Jan Laskowski, Ewa Nowakowska, Jarosław Ocicki, Sławomir 
Olejniczak, Paweł Pakieła, Kamil Różański, Wojciech Adam Rychter, Sebastian 
Szczypecki, Mariusz Turalski, Dariusz Twardowski



NIEOBECNI (2)
Juliusz Gorzkoś, Zbigniew Kopczyński

Wobec powyższego Pan Przewodniczący stwierdził, że Rada Powiatu podjęła

UCHWAŁĘ Nr 50.X.2019
w sprawie określenia liczby przedstawicieli Rady Powiatu w Sierpcu wybranych do 

Rady Społecznej przy SPZZOZ w Sierpcu oraz wyboru tych przedstawicieli do 
składu osobowego Rady Społecznej przy SPZZOZ w Sierpcu

/Uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu/.

9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy SPZZOZ w Sierpcu 
oraz zwołania jej pierwszego posiedzenia.

Pan Przewodniczący poinformował, że niniejszy projekt uchwały otrzymali radni 
w materiałach, który był przedmiotem posiedzenia Komisji Spraw Społecznych. Zapytał, 
czy ktoś chciałby zabrać głos w tym punkcie obrad?

Pan Kamil Różański zgłosił kandydaturę Pana Andrzeja Cześnika do składu Rady 
Społecznej SPZZOZ w Sierpcu.
Pan Pan Jan Laskowski zgłosił kandydaturę Pana Marka Chylińskiego do składu Rady 
Społecznej SPZZOZ w Sierpcu.
Pani Ewa Nowakowska zgłosiła kandydaturę Pana Pawła Pakieły do składu Rady 
Społecznej SPZZOZ w Sierpcu.
Pan Starosta z racji ustawowej funkcji przewodniczącego tejże Rady oddelegował do 
pracy Pana Jarosław Ocickiego -  Wicestarostę Sierpeckiego.
Pan Jarosław Ocicki zaproponował zwołanie pierwszego posiedzenia Rady Społecznej 
SPZZOZ w Sierpcu na dzień 28 sierpnia 2019 roku.

Pytań i uwag nie było.

Wobec powyższego Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie niniejszy projekt 
uchwały.

Głosowano w sprawie: _____■ ■ . • ■■ ■ ■ ■ •■■■_________
Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy SPZZOZ w Sierpcu oraz zwołania jej 
pierwszego posiedzenia.

Wyniki głosowania_____  ■■■ ■ : • ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ' ■ '  ■ ■ ■■ ■■■ ■■ ■ • ■ _____  . ■
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (15)
Przemysław Burzyński, Marek Chyliński, Andrzej Cześnik, Małgorzata Korpolińska, Sławomir Krystek, 
Jan Laskowski, Ewa Nowakowska, Jarosław Ocicki, Sławomir Olejniczak, Paweł Pakieła, Kamil 
Różański, Wojciech Adam Rychter, Sebastian Szczypecki, Mariusz Turalski, Dariusz Twardowski 
NIEOBECNI (2)



Juliusz Gorzkoś, Zbigniew Kopczyński

Wobec powyższego Pan Przewodniczący stwierdził, że Rada Powiatu podjęła

UCHWAŁĘ Nr 51.X.2019
w sprawie powołania Rady Społecznej przy SPZZOZ w Sierpcu oraz zwołania jej

pierwszego posiedzenia
/Uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu/.

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji wraz z liczbą punktów 
oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów na 
drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające zainteresowania 
lub rozwijające uzdolnienia, organizowane w publicznych placówkach oświatowo- 
wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sierpecki. 
Pan Przewodniczący poinformował, że niniejszy projekt uchwały otrzymali radni 
w materiałach oraz był przedmiotem posiedzenia Komisji Spraw Społecznych. Zapytał, 
czy ktoś chciałby zabrać głos w tym punkcie obrad?

Pytań i uwag nie było.
Wobec powyższego Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie niniejszy projekt 
uchwały.

Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji wraz z liczbą punktów oraz 
określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów na drugim etapie 
postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające 
uzdolnienia, organizowane w publicznych placówkach oświatowo-wychowawczych, dla 
których organem prowadzącym jest Powiat Sierpecki.

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (14)
Przemysław Burzyński, Marek Chyliński, Andrzej Cześnik, Małgorzata Korpolińska, 
Sławomir Krystek, Jan Laskowski, Ewa Nowakowska, Sławomir Olejniczak, Paweł 
Pakieła, Kamil Różański, Wojciech Adam Rychter, Sebastian Szczypecki, Mariusz 
Turalski, Dariusz Twardowski 
NIEOBECNI (3)
Juliusz Gorzkoś, Zbigniew Kopczyński, Jarosław Ocicki

Wobec powyższego Pan Przewodniczący stwierdził, że Rada Powiatu podjęła

UCHWAŁĘ Nr 52.X.2019
w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji wraz z liczbą punktów oraz określenia



dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów na drugim etapie 
postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające
uzdolnienia, organizowane w publicznych placówkach oświatowo-wychowawczych, 

dla których organem prowadzącym jest Powiat Sierpecki
/Uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu/.

11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na 
pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do internatu w Zespole Szkół Nr 1 
im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu oraz punktacji i rodzajów dokumentów 
niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów. 
Pan Przewodniczący poinformował, że niniejszy projekt uchwały otrzymali radni 
w materiałach oraz był przedmiotem posiedzenia Komisji Spraw Społecznych. Zapytał, 
czy ktoś chciałby zabrać głos w tym punkcie obrad? 
Pytań i uwag nie było.

Wobec powyższego Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie niniejszy projekt 
£  uchwały.

Głosowano w sprawie: __________  ■ ■ ■ ■ ■ ■ ' ■■■■■■ -
Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na pierwszym etapie postępowania 
rekrutacyjnego do internatu w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Jose e San martin w Sierpcu oraz punktacji i 
rodzajów dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów.

Wyniki głosowania _____■ ■ ■ ■ ■ - . .  ■ - . ■ ■ - ■ • ■■
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne: _____■ . ■■ ■ ■ ■ ■ ■.■■■■ ■■■■■•
ZA (14)
Przemysław Burzyński, Marek Chyliński, Andrzej Cześnik, Małgorzata Korpolińska, Sławomir Krystek, 
Jan Laskowski, Ewa Nowakowska, Sławomir Olejniczak, Paweł Pakieła, Kamil Różański, Wojciech 

. Adam Rychter, Sebastian Szczypecki, Mariusz Turalski, Dariusz Twardowski 
NIEOBECNI (3)
Juliusz Gorzkoś, Zbigniew Kopczyński, Jarosław Ocicki

Wobec powyższego Pan Przewodniczący stwierdził, że Rada Powiatu podjęła

UCHWAŁĘ Nr 53.X.2019
w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego do internatu w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Jose e San martin w 
Sierpcu oraz punktacji i rodzajów dokumentów niezbędnych do potwierdzenia

spełniania tych kryteriów
/Uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu/.

12. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno -  finansowej 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.

Pan Przewodniczący poinformował, że niniejszy projekt uchwały otrzymali radni w 
materiałach oraz był przedmiotem posiedzenia Komisji Spraw Społecznych. Zapytał, czy



ktoś chciałby zabrać głos w tym punkcie obrad?

Głosowano w sprawie: _______ ________________________—-----------------------
Podjęcie uchwały w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno -  finansowej Samodzielnego 
Publicznego Zespołu zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu..

Wyniki głosowania _____ _________- ■ ____________ __—_ —_ —  ---- -
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne: _____  • • • ■■ ■ ______ _ _ ______ _______ _—
ZA (15)
Przemysław Burzyński, Marek Chyliński, Andrzej Cześnik, Zbigniew Kopczyński, Małgorzata 
Korpolińska, Sławomir Krystek, Jan Laskowski, Ewa Nowakowska, Jarosław Ocicki, Sławomir 
Olejniczak, Paweł Pakieła, Kamil Różański, Sebastian Szczypecki, Mariusz Turalski, Dariusz 
Twardowski 
NIEOBECNI (2)
Juliusz Gorzkoś, Wojciech Adam Rychter

Wobec powyższego Pan Przewodniczący stwierdził, że Rada Powiatu podjęła

UCHWAŁĘ Nr 54.X.2019
w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno -  finansowej Samodzielnego 

Publicznego Zespołu zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu
/Uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu/.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, 
kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów 
Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za I kwartał 2019r.

Pan Przewodniczący poinformował, że niniejszy projekt uchwały otrzymali radni 
w materiałach oraz był przedmiotem posiedzenia Komisji Spraw Społecznych. Zapytał, 
czy ktoś chciałby zabrać głos w tym punkcie obrad?
Pytań i uwag nie było.
Wobec powyższego Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie niniejszy projekt 
uchwały.

Głosowano w sprawie: _____  ■ _____ ' ■ ■ . ■
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki zdrowotnej w Sierpcu za I kwartał 2019r.

Wyniki głosowania ____  ■ ________ ________  _______
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne: ________ ■ ■ ■ ■ _____  ■ ■ . .. ■ •■ ■■ - • .
ZA (15)
Przemysław Burzyński, Marek Chyliński, Andrzej Cześnik, Zbigniew Kopczyński, Małgorzata 
Korpolińska, Sławomir Krystek, Jan Laskowski, Ewa Nowakowska, Jarosław Ocicki, Sławomir 
Olejniczak, Paweł Pakieła, Kamil Różański, Sebastian Szczypecki, Mariusz Turalski, Dariusz 
Twardowski 
NIEOBECNI (2)



Juliusz Gorzkoś, Wojciech Adam Rychter

Wobec powyższego Pan Przewodniczący stwierdził, że Rada Powiatu podjęła

UCHWAŁĘ Nr 55.X.2019
sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym 

Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki zdrowotnej w Sierpcu
za I kwartał 2019r.

/Uchwała stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu/.

14. Zapoznanie się z Planem rzeczowo — finansowym Samodzielnego Publicznego
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu na 2019r. 
Pan Przewodniczący poinformował, że niniejszy plan otrzymali radni 
w materiałach oraz był przedmiotem posiedzenia Komisji Spraw Społecznych. Zapytał, 
czy ktoś chciałby zabrać głos w tym punkcie obrad?
Pytań i uwag nie było.

15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół 
ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu 
Sierpeckiego od dnia 1 września 2019r.

Pan Przewodniczący poinformował, że niniejszy projekt uchwały otrzymali radni 
w materiałach oraz był przedmiotem posiedzenia Komisji Spraw Społecznych. Zapytał, 
czy ktoś chciałby zabrać głos w tym punkcie obrad?
Pytań i uwag nie było.

Wobec powyższego Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie niniejszy projekt 
uchwały.

Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych 
mających siedzibę na obszarze Powiatu Sierpeckiego od dnia 1 września 2019r..

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (15)
Przemysław Burzyński, Marek Chyliński, Andrzej Cześnik, Zbigniew Kopczyński, Małgorzata 
Korpolińska, Sławomir Krystek, Jan Laskowski, Ewa Nowakowska, Jarosław Ocicki, Sławomir 
Olejniczak, Paweł Pakieła, Kamil Różański, Sebastian Szczypecki, Mariusz Turalski, Dariusz 
Twardowski 
NIEOBECNI (2)
Juliusz Gorzkoś, Wojciech Adam Rychter

Wobec powyższego Pan Przewodniczący stwierdził, że Rada Powiatu podjęła



UCHWAŁĘ Nr 56.X.2019
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych 

i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Sierpeckiego
od dnia 1 września 2019r.

/Uchwała stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu/.

r

16. Zapoznanie się z Raportem z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla 
Powiatu Sierpeckiego na lata 2017-2022”

Pan Przewodniczący poinformował, że niniejszy Raport otrzymali radni 
w materiałach oraz był przedmiotem posiedzenia Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa 
Publicznego. Zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos w tym punkcie obrad? 
Pytań i uwag nie było.

17. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na łata 2019-2035.

Pan Przewodniczący poinformował, że niniejszy projekt uchwały otrzymali radni 
w materiałach oraz był przedmiotem posiedzeń stałych Komisji Rady Powiatu w Sierpcu. 
Zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos w tym punkcie obrad?
Pytań i uwag nie było.

Wobec powyższego Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie niniejszy projekt 
uchwały.

Głosowano w sprawie:_______ ■ • ■ ■ 1 ■ ______ ■ ■ • " - -
Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Powiatu Sierpeckiego na lata 2019-2035..

Wyniki głosowania ___________________________________ •_____  ■
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne: ____  ■
ZA (15)
Przemysław Burzyński, Marek Chyliński, Andrzej Cześnik, Zbigniew Kopczyński, Małgorzata 
Korpolińska, Sławomir Krystek, Jan Laskowski, Ewa Nowakowska, Jarosław Ocicki, Sławomir 
Olejniczak, Paweł Pakieła, Kamil Różański, Sebastian Szczypecki, Mariusz Turalski, Dariusz 
Twardowski 
NIEOBECNI (2)
Juliusz Gorzkoś, Wojciech Adam Rychter

Wobec powyższego Pan Przewodniczący stwierdził, że Rada Powiatu podjęła

UCHWAŁĘ Nr 57.X.2019
zmieniającą Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej

Powiatu Sierpeckiego na lata 2019-2035
/Uchwała stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu/.



18. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 
Sierpeckiego na 2019 r.
Pan Przewodniczący poinformował, że niniejszy projekt uchwały otrzymali radni 
w materiałach oraz był przedmiotem posiedzeń stałych Komisji Rady Powiatu w Sierpcu. 
Zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos w tym punkcie obrad?

Pytań i uwag nie było.

Wobec powyższego Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie niniejszy projekt 
uchwały.

Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2019 r. 

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (15)
Przemysław Burzyński, Marek Chyliński, Andrzej Cześnik, Zbigniew Kopczyński, Małgorzata 
Korpolińska, Sławomir Krystek, Jan Laskowski, Ewa Nowakowska, Jarosław Ocicki, Sławomir 
Olejniczak, Paweł Pakieła, Kamil Różański, Sebastian Szczypecki, Mariusz Turalski, Dariusz 
Twardowski 
NIEOBECNI (2)
Juliusz Gorzkoś, Wojciech Adam Rychter

Wobec powyższego Pan Przewodniczący stwierdził, że Rada Powiatu podjęła

UCHWAŁĘ Nr 58.X.2019
zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu 

Powiatu Sierpeckiego na 2019 r.
/Uchwała stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu/.

19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na roboty budowlane przy zabytku 
wpisanym do rejestru zabytków -  Zespół Klasztorny Opactwa Sióstr Benedyktynek 
w Sierpcu, w skład którego wchodzą: kościół pw. Wniebowzięcia NMP, murowany 
klasztor Opactwa Sióstr Benedyktynek z 1720 roku i dzwonnica z końca XVIII 
wieku.

Pan Przewodniczący poinformował, że niniejszy projekt uchwały otrzymali radni w 
materiałach oraz był przedmiotem posiedzeń stałych Komisji Rady Powiatu w Sierpcu. 
Zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos w tym punkcie obrad?

Wobec powyższego Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie niniejszy projekt 
uchwały.



Głosowano w sprawie: ______________ ____ __
Podjęcie w sprawie udzielenia dotacji na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków -  Zespół 
Klasztorny Opactwa Sióstr Benedyktynek w Sierpcu, w skład którego wchodzą: kościół pw. Wniebowzięci NMP, 
murowany klasztor Opactwa Sióstr Benedyktynek z 1720 roku i dzwonnica z końca XVIII wieku.

Wyniki głosowania_____ ■ ■ ■■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  _______________ _— _ _ —
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne: ________ '■•■■■ • • ■ ____________
ZA (15)
Przemysław Burzyński, Marek Chyliński, Andrzej Cześnik, Zbigniew Kopczyński, Małgorzata 
Korpolińska, Sławomir Krystek, Jan Laskowski, Ewa Nowakowska, Jarosław Ocicki, Sławomir 
Olejniczak, Paweł Pakieła, Kamil Różański, Sebastian Szczypecki, Mariusz Turalski, Dariusz 
Twardowski 
NIEOBECNI (2)
Juliusz Gorzkoś, Wojciech Adam Rychter

Wobec powyższego Pan Przewodniczący stwierdził, że Rada Powiatu podjęła

UCHWAŁĘ Nr 59.X.2019
w sprawie udzielenia dotacji na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru 

zabytków -  Zespół Klasztorny Opactwa Sióstr Benedyktynek w Sierpcu, w skład 
którego wchodzą: kościół pw. Wniebowzięcia NMP, murowany klasztor Opactwa 

Sióstr Benedyktynek z 1720 roku i dzwonnica z końca XVIII wieku
/Uchwała stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu/.

. 20. Raport o stanie Powiatu Sierpeckiego za 2018 rok: w tym debata nad w/w 
raportem oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Sierpcu 
wotum zaufania.

Pan Przewodniczący poinformował, że niniejszy raport wraz z projektem uchwały 
otrzymali radni w materiałach. Raport był przedmiotem posiedzeń stałych Komisji Rady 
Powiatu w Sierpcu. Zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos w tym punkcie obrad?

Głos zabrał Pan Sławomir Olejniczak, który powiedział że po analizie niniejszego 
dokumentu stwierdził, że dokument jest obszerny w którym zawarto szereg wiadomości. 
Radny uważa, że taki dokument powinien jeszcze zawierać coś więcej, a przede 
wszystkim końcowe wyniki, wnioski, uwagi i propozycje rozwiązania, które były 
pozytywem dla mieszkańców społeczeństwa Powiatu Sierpeckiego. Radnego zainspirował 
rozdział 2, a mianowicie transport publiczny. Radny dodał, że byłby zadowolony gdyby 
się okazało, że na przykład od pierwszego stycznia uruchomiona została linia do danej 
miejscowości z której korzystają mieszkańcy niepełnosprawni. W mediach się nagłaśnia 
tego typu sprawy i są możliwości uruchomienia takich linii. Takie spostrzeżenia ze strony 
Powiatu powinny być, aby społeczeństwo zauważyło, że ich potrzeby są zauważane oraz 
są rozwiązywane. Podkreślił, że tego właśnie radnemu brakuje w niniejszym 
opracowaniu.

Pan Jan Laskowski nawiązując do tego co powiedział radny Sławomir Olejniczak 
powiedział, że raport jest za długi. Raport powinien być krótki i zawierać treści 
wynikające z poszczególnych dziedzin. Ten raport jest przedłużeniem sprawozdań, które



już były głosowane przez Radę Powiatu. Dla radnego raport powinien zawierać co należy 
poprawić, które drogi należy w pierwszej kolejności naprawiać. Takie są m.in. zadania 
Powiatu. Każdy raport powinien pokazywać dobre i mocne strony jednocześnie pokazując 
źródła usunięcia, tego co jest do poprawy. Podkreślił, że taki raport w takim kształcie jest 
nie do przyjęcia powinien być krótki, zwięzły, wypunktowany i ewentualnie odsyłać 
radnych do tych sprawozdań, które dotychczas przedstawili kierownicy jednostek, żeby 
była możliwość doczytania sobie pewnych spraw. W przedłożonym raporcie 90% zostało 
ujętych informacji dotychczas już przedłożonych przez kierowników jednostek. 
Podkreślił, że ten raport nie spełnia swojego zadania.

Głos zabrał pan Ryszard Dobiesz - Sekretarz Powiatu podziękował radnym za uwagi. 
Powiedział, że ma pełną świadomość tego, że raport o stanie powiatu jest to dokument 
który zafunkcjonował od szóstej kadencji po raz pierwszy. Wcześniej takiego dokumentu 
nie było. W związku z tym wszystkie uwagi przedstawione, będą przy kolejnych 
opracowaniach wzięte pod uwagę. Dodał, że należy również wziąć pod uwagę, że raport to 
nie jest program gospodarczy, tylko to jest informacja, sprawozdanie z tego, co zostało 
wykonane w 2018 roku przez Zarząd Powiatu. Dodał, że jeśli chodzi o objętość 
niniejszego dokumentu to były dylematy, czy w danym zakresie skrócić informację, czy 
też nie. Jeżeli Komendant Powiatowy policji zrobił zadanie, które poprawia 
bezpieczeństwo na drodze, to nie ma możliwości okrojenia przedłożonej informacji.

Pan Starosta powiedział że niniejszy dokument jest składany po raz pierwszy. Podkreślił, 
że należy mieć na uwadze iż jest mowa o raporcie za rok 2018, gdzie obecny zarząd nie 
miał wpływu na czynione wówczas decyzję. Wobec powyższego trudno jest rozliczać 
obecny Zarząd, bo wówczas nie ten zarząd podejmował decyzję. Pan Starosta wobec 
takiego stanu rzeczy prosił radnych, aby podczas głosowania radni wzięli pod uwagę 
niniejszy aspekt.

Pan Jerzy Suski - Radca prawny który w odniesieniu do uwag dotyczących treści 
raportu powiedział, że artykuł 30a ustęp 2 określa ustawą co raport powinien obejmować. 
Wyjaśnił, że raport winien zawierać podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku 
poprzednim w szczególności realizację polityk i programów, strategii oraz uchwał rady 
powiatu i budżetu obywatelskiego. Dodał, że ustęp 3 tego artykułu stanowi, że Rada 
Powiatu może określić w drodze uchwały szczegółowe wymogi dotyczące raportu. Rada 
Powiatu może określić uchwałą co raport obligatoryjnie powinien zawierać. Jednakże 
podkreślenia wymaga fakt, że ze strony Rady Powiatu w Sierpcu taka uchwała nie była 
podjęta. Radca prawny zaproponował rozważenie uchwalenia takiej uchwały, aby w 
przyszłym roku nie było w tym aspekcie wątpliwości. Do tej pory takiej uchwały nie było, 
więc został raport opracowany z ogólnej dyrektywy artykułu 32 ustawy o samorządzie 
powiatowym.

Głos zabrał Pan Kamil Różański który powiedział, że w międzyczasie pozwolił sobie 
przejrzeć raporty, które zostały przejęte przez inne powiaty. Wyjaśnił, że wszystkie te 
raporty oscylują w granicach 140 stron. Wobec powyższego radny uważa, że raport 
Powiatu sierpeckiego nie jest objętościowo, aż tak szeroki.

Głosowano w sprawie:



Raport o stanie Powiatu Sierpeckiego za 2018 rok: w tym debata nad w/w raportem oraz podjęcie 
uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Sierpcu wotum zaufania.

Wyniki głosowania ___ _____ ______ —------------— ---------
ZA: 8, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 8, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:_____ ______  ■ ■ ■ ■ • ■ ■ • __________ _____ ___
ZA (8)
Andrzej Cześnik, Zbigniew Kopczyński, Małgorzata Korpolińska, Sławomir Krystek, Jarosław Ocicki, 
Kamil Różański, Mariusz Turalski, Dariusz Twardowski
WSTRZYMUJĘ SIĘ (8)
Przemysław Burzyński, Marek Chyliński, Jan Laskowski, Ewa Nowakowska, Sławomir Olejniczak, 
Paweł Pakieła, Wojciech Adam Rychter, Sebastian Szczypecki
NIEOBECNI (1)
Juliusz Gorzkoś
Wobec powyższego Pan Przewodniczący stwierdził, że Rada Powiatu nie podjęła 
uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Sierpcu wotum zaufania.

UCHWAŁA Nr 60.X..2019

w sprawie rozpatrzenia raportu o stanie Powiatu Sierpeckiego i nieudzielenia wotum
zaufania dla Zarządu Powiatu Sierpeckiego

/Uchwała stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu/.

21. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego Powiatu Sierpeckiego za rok 2018 oraz sprawozdania z wykonania 
budżetu Powiatu za rok 2018.
Pan Przewodniczący poinformował, że niniejszy projekt uchwały otrzymali radni 
w materiałach oraz był przedmiotem posiedzeń stałych Komisji Rady Powiatu w Sierpcu. 
Zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos w tym punkcie obrad?

Głos zabrał Pan Krzysztof Sobiecki -  Skarbnik Powiatu przedstawił opinię 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku w sprawie wydania 
pozytywnej opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Sierpcu sprawozdaniu 
z wykonania budżetu za 2018 rok.

Głos zabrał Pan Jan Laskowski który powiedział, że budżet z roku 2018 był budżetem 
realizowanym przez poprzedni zarząd. Dodał, że sposób traktowania radnych i 
poprzedniego zarządu poprzez obecny zarząd wymusza pewne zachowanie przy 
głosowaniu. Radny dodał, ze przy niniejszym głosowaniu wstrzyma się od głosu. 
Podkreślił, że nie wie jak pozostali koledzy z klubu będą głosowali, ponieważ nie ma 
dyscypliny głosowania ale oznajmił, że jako radny Klubu PSL w niniejszej sprawie 
wstrzymuje się od głosu.

Głos zabrał Pan Wojciech Rychter, który powiedział że rok 2018 był bardzo dobrym 
rokiem. Pozyskanych środków finansowych było na kwotę około 11.000.000 zł natomiast 
na 18.000.000 zł było wykonanych inwestycji. Na dzień dzisiejszy jest 7 miesięcy 
działalności nowego Zarządu i na dobrą sprawę tylko jest przetarg na termomodernizację 
szpitala za kwotę 3.500.000 zł i remont ulicy Świętokrzyskiej.



Pytań i uwag nie było.

Wobec powyższego Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie niniejszy projekt 
uchwały.

Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu 
Sierpeckiego za rok 2018 oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za rok 2018..

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (13)
Przemysław Burzyński, Marek Chyliński, Andrzej Cześnik, Zbigniew Kopczyński, Małgorzata 
Korpolińska, Sławomir Krystek, Jarosław Ocicki, Sławomir Olejniczak, Paweł Pakieła, Kamil Różański, 
Sebastian Szczypecki, Mariusz Turalski, Dariusz Twardowski 
WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)
Jan Laskowski, Ewa Nowakowska, Wojciech Adam Rychter 
NIEOBECNI (1)
Juliusz Gorzkoś

Wobec powyższego Pan Przewodniczący stwierdził, że Rada Powiatu podjęła

UCHWAŁĘ Nr 61.X..2019
sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Sierpeckiego 

za rok 2018 oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za rok 2018
/Uchwała stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu/.

22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Sierpcu 
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.

Pan Przewodniczący poinformował, że niniejszy projekt uchwały otrzymali radni w 
materiałach oraz był przedmiotem posiedzeń stałych Komisji Rady Powiatu w Sierpcu. 
Zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos w tym punkcie obrad?

Głosowano w sprawie: ______ .■■■ ■ - • ■ ■ ■ _____ ■. - - . ■ ■ ■ '
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Sierpcu absolutorium z tytułu wykonania 
budżetu za 2018 rok.
Pytań i uwag nie było.

Wobec powyższego Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie niniejszy projekt 
uchwały.

Wyniki głosowania
ZA: 10, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 6, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1



Wyniki imienne:
ZA (10)
Marek Chyliński, Andrzej Cześnik, Zbigniew Kopczyński, Małgorzata Korpolińska, Sławomir Krystek, 
Jarosław Ocicki, Paweł Pakieła, Kamil Różański, Mariusz Turalski, Dariusz Twardowski 
WSTRZYMUJĘ SIĘ (6)
Przemysław Burzyński, Jan Laskowski, Ewa Nowakowska, Sławomir Olejniczak, Wojciech Adam 
Rychter, Sebastian Szczypecki 
NIEOBECNI (1)
Juliusz Gorzkoś

Wobec powyższego Pan Przewodniczący stwierdził, że Rada Powiatu podjęła

UCHWAŁĘ Nr 62.X.2019
w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Sierpcu absolutorium 

z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok
/Uchwała stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu/.

23. Wnioski i oświadczenia radnych.
Pytań i uwag nie było.

24. Sprawy różne. 
Pytań i uwag nie było.

25. Zamknięcie obrad.

Pan Przewodniczący poinformował, iż porządek obrad został wyczerpany, 
w związku z powyższym zamyka X sesję VI kadencji Rady Powiatu w Sierpcu.

Sekretarz obrad

Dominika Pawłowska Dariusz Twardowski

Przewodniczący
Rada Powiatu Sierpeckiego

Przygotował(a): Dominika Pawłowska

Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl



LISTA OBECNOŚCI
R A D N Y C H

RADY POWIATU W SIERPCU 

na obradach X sesji w dniu 27 czerwca 2019 roku

Lp. NAZWISKO I IMIĘ t Podpis

1. Burzyński Przemysław
■ ■ ■ ■ ■ . ■ ■ ■ ■ /

2. Chyliński Marek Piotr ^

3. Cześnik Andrzej Sławomir

4 Gorzkoś Juliusz /rucobf-cm^

5. Kopczyński Zbigniew
. /F (S

6. Korpolińska Małgorzata

7. Krystek Sławomir Grzegorz
/^ys r

8. Laskowski Jan
1 , ( X '

9. i Nowakowska Ewa Danuta

10. Ocicki Jarosław Andrzej

11. Olejniczak Sławomir Paweł U T . ________________
12. i Pakieła Paweł /  h

13. Różański Kamil Jan

14. Rychter Wojciech Adam - /ą
15. Szczypecki Sebastian /kJ
16. Turalski Mariusz

17. Twardowski Dariusz Mieczysław —3.___


