
R A D A  P O W I A T U
r

w Sierpcu ul. Świętokrzyska 2 a

Wydział Biuro Rady i Zarządu Powiatu

Nr sprawy 5

Rok 2021

S P R A W A

PROTOKÓŁ NR XXXIV 
Z OBRAD SESJI 

RADY POWIATU W SIERPCU

w dniu 27 maja 202lr.

Rozpoczęto 27 maja 2021 r.

Zakończono 27 maja 2021 r.



R ada  Pow iatu  S ierpeckiego

Protokół Nr XXXIV.2021 
z obrad Rady Powiatu w Sierpcu 

w dniu 27 maja 2021 r.

Obrady rozpoczęto w dniu 27 maja 202lr. o godz. 9:00.
Obrady prowadzone był online.
W posiedzeniu wzięło udział 12 członków.

Obecni:
ł . Przemysław Burzyński
2. Marek Chyliński
3. Andrzej Cześnik
4. Zbigniew Kopczyński
5. Małgorzata Korpolińska
6. Sławomir Krystek
7. Jan Laskowski.
8. Sławomir Olejniczak
9. Paweł Pakieła
10. Kamil Różański
11. Wojciech Adam Rychter
12. Sebastian Szczypecki
13. Dariusz Twardowski

Nieobecni:
1. Juliusz Gorzkoś
2. Ewa Nowakowska
3. Jarosław Ocicki
4. Mariusz Turalski

Ad. pkt 1
Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza obrad. 
Pan Przewodniczący otworzył XXXIV sesję Rady Powiatu w Sierpcu w trybie online. 
Stwierdził ustawowe kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
W obradach sesji obecnych było 13 radnych /lista obecności stanowi załącznik nr 1 do 
niniejszego protokołu/.
Na sekretarza obrad Przewodniczący Rady Powiatu powołał Radnego Pana Jana 
Laskowskiego.

Ad. pkt 2.
Przyjęcie protokołów: Nr XXXII.2021 z dnia 20 kwietnia 2021r. Nr XXXIII.2021 
z dnia 14 maja 202lr.
Uwag do protokołu nie było.



Głosowano w sprawie:
Przyjęcie protokołu: Nr XXXII.2021 z dnia 20 kwietnia 202lr.

Wyniki głosowania
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 5

Wyniki imienne:
ZA (11)
Przemysław Burzyński, Marek Chyliński, Andrzej Cześnik, Zbigniew Kopczyński, 
Małgorzata Korpolińska, Sławomir Krystek, Jan Laskowski, Sławomir Olejniczak, Paweł 
Pakieła, Kamil Różański, Sebastian Szczypecki, Dariusz Twardowski 
WSTRZYMUJE SIĘ (1)
Wojciech Rychter 
NIEOBECNI (5)
Juliusz Gorzkoś, Ewa Nowakowska, Jarosław Ocicki, Sebastian Szczypecki, Mariusz 
Turalski ^

Głosowano w sprawie:
Przyjęcie protokołu: Nr XXXIII.2021 z dnia 14 maja 202lr.

Wyniki głosowania
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 5

Wyniki imienne:
ZA (11)
Przemysław Burzyński, Marek Chyliński, Andrzej Cześnik, Zbigniew Kopczyński, 
Małgorzata Korpolińska, Sławomir Krystek, Jan Laskowski, Sławomir Olejniczak, Paweł 
Pakieła, Kamil Różański, Sebastian Szczypecki, Dariusz Twardowski 
WSTRZYMUJE SIĘ (1)
Wojciech Rychter
NIEOBECNI (5) #
Juliusz Gorzkoś, Ewa Nowakowska, Jarosław Ocicki, Sebastian Szczypecki, Mariusz 
Turalski

Ad. pkt 3.
Ustalenie porządku obrad.
Przewodniczący Rady poinformował, iż proponowany porządek obrad sesji otrzymali 
radni w materiałach, który przedstawia się następująco:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza obrad.
2. Przyjęcie protokołów:

Nr XXXII.2021 z dnia 20 kwietnia 202lr.
Nr XXXIII.2021 z dnia 14 maja 202lr.

3. Ustalenie porządku obrad.
4. Informacje Przewodniczącego, Przewodniczących Komisji i oświadczenia 
Przewodniczących Klubów.
5. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
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6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach 
i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej 
w Sierpcu za IV kwartał 202 lr.
7. Zapoznanie się ze Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania 
sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki 
Zdrowotnej w Sierpcu za okres od 01 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2020r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sieipcu za 2020r.
10. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji „Programu współpracy Powiatu 
Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami 
organizacyjnymi, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku 
publicznego na rok 2020”.
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2021-2035.
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu 
Sierpeckiego na rok 2021 r.
13. Podjęcie Apelu w sprawie zachowania integralności Województwa Mazowieckiego.
14. Wnioski i i oświadczenia radnych.
15. Sprawy różne.
16. Zamknięcie obrad.
/porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 4 Informacje Przewodniczącego, Przewodniczących Komisji i oświadczenia 
Przewodniczących Klubów.
Przewodniczący Rady poinformował, iż w okresie międzysesyjnym, do Biura Rady 
i Zarządu Powiatu, 
wpłynęły następujące pisma:

1. Odpowiedź Starosty Sierpeckiego na wnioski Radnego, Pana Zbigniewa 
Kopczyńskiego, dotyczące poprawy stanu bezpieczeństwa na drodze powiatowej 
relacji Bożewo-Bendorzyn, granica Gminy Mochowo, oraz dokonanie remontu 
wszystkich przepustów drogowych, oraz wyrównania połączenia odcinków 
asfaltowych, znajdujących się na drodze powiatowej, między miejscowościami 
Bożewo, Bendorzyn /odpowiedź stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu/.

2. Odpowiedź Starosty Sierpeckiego na wniosek Radnego, Pana Zbigniewa 
Kopczyńskiego, dotyczący pracy zdalnej konserwatorów w jednostkach podległych 
Starostwa Powiatowego /odpowiedź stanowi załącznik nr 4 do niniejszego 
protokołu/.
Interpelacja Pana Radnego Zbigniewa Kopczyńskiego, dotycząca planowanej 
modernizacji części drogi powiatowej relacji Ligowo-Skępe /interpelacja stanowi 
załącznik nr 5 do niniejszego protokołu/.
Wniosek Radnego Pana Zbigniewa Kopczyńskiego, w sprawie rezygnacji 
z członkostwa w Komisji Spraw Społecznych /wniosek stanowi załącznik nr 6 do 
niniejszego protokołu/.

3.

4.
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Przewodniczący Rady poinformował, iż w dniu wczorajszym odbyła się Komisja 
Wspólna, której przewodniczył Pan Wojciech Rychter. Poprosił Pana Wojciech Rychtera 
o zabranie głosu.
Z uwagi na brak połączenia z Radnym Panem Wojciechem Rychterem Przewodniczący 
Rady poprosił o zabranie głosu Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej -  Pana Kamila 
Różańskiego, który poinformował, iż w okresie międzysesyjnym, Zespół kontrolny 
Komisji Rewizyjnej przeprowadził dwie kontrole, jak również odbyło się jedno 
posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił 
protokół kontroli Zarządu Powiatu w Sierpcu oraz protokół kontroli Zarządu Dróg 
Powiatowych w Sierpcu, które są do wglądu w Biurze Rady i Zarządu Powiatu.
Ponadto poinformował, iż w dniu 26 maja 202lr. odbyło się posiedzenie Komisji 
Rewizyjnej, na której Komisja rozpatrzyła i pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie 
z wykonania budżetu za rok 2020 rok oraz sprawozdanie finansowe i wystąpiła do Rady 
Powiatu w Sierpcu z wnioskiem o udzielenie Zarządowi Powiatu w Sierpcu absolutorium 
za rok 2020 rok. Ponadto opinia Komisji Rewizyjnej została przesłana do Regionalnej 
Izby Obrachunkowej.
Pan Wojciech Rychter -  Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych poinformowały
iż 26 maja 2021 odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Powiatim 
w Sierpcu: Komisji Spraw Społecznych, Komisji Budżetu i Promocji Powiatu oraz 
Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa Publicznego, na którym zaopiniowano 
pozytywnie projekty uchwał:
- w sprawie zatwierdzenia przychodów, kosztów i wyników finansowych Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej za IV kwartał 2020 roku;
- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki 
Zdrowotnej w Sierpcu za rok 2020 rok;
- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Samodzielnego Publicznego 
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2020 rok.
- zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Sierpeckiego na lata 2021-2035,
- zmieniającej uchwałę, w sprawie uchwalenia budżetu powiatu sierpeckiego na rok 2021;
- apelu, w sprawie zachowania integralności województwa mazowieckiego. y
Ponadto Komisje Stałe zapoznały się ze sprawozdaniem niezależnego, biegłego rewidentlr 
z badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki 
Zdrowotnej w Sierpcu, za okres od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku oraz 
z realizacji programu współpracy powiatu sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, 
osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi, których cele statutowe 
obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego za rok 2020 rok.
Pan Zbigniew Kopczyński -  Przewodniczący Komisji Skarg Wniosków i Petycji 
poinformował, iż od ostatniej sesji, czyli od 14 maja br. na której została podjęta uchwała 
dotyczącą jezior i ograniczenia używania jednostek spalinowych do pływania na tym 
jeziorze, nie były podejmowane żadne czynności przez Komisję.

Ad. pkt 5. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie między 
sesjami /sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu/.
Pan Starosta przedstawił sprawozdanie, które stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu.
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Radny Pan Zbigniew Kopczyński powiedział, że było dużo informacji, dotyczących 
podjętych czynności, w związku z realizacją inwestycji drogowych. Wymienione były 
różnego rodzaju drogi, ale zabrakło drogi 3727W relacji Ligowo-Skępe, która miała być 
realizowana zgodnie z planem w tym roku jako całość inwestycji. Poprosił o informację, 
na jakim etapie jest realizacja tego projektu. Ponadto poprosił o informację, ponieważ 
dochodzą niepokojące sygnały do mieszkańców gminy Mochowo rejonu Ligowa. Czy 
prawdą jest, że Wójt Gminy Mochowo Pan Zbigniew Tomaszewski, zwrócił się do Pana 
Starosty z propozycją wycofania zabezpieczonych przez Gminę Mochowo środków 
finansowych przeznaczonych na remont drogi jako wkład własny Gminy i przesunięcia go 
na inną inwestycję?
Pan Starosta odpowiedział, że przebudowa drogi powiatowej nr 3727W Ligowo-granica 
województwa jest cały czas ujęta w harmonogramie i znajduje się na liście rezerwowej. 
Dodał, że nie ma żadnych sygnałów z Rządowego Programu Budowy Dróg 
Samorządowych, że zostanie usunięta. Powiedział również, że nie ma żadnej oficjalnej 
informacji od Wójta Gminy Mochowo dotyczącej przesunięcia środków, zabezpieczonych 
na tę drogę. Stwierdził, iż wiąże strony porozumienie między Wójtem, a Powiatem 
odnośnie modernizacji tej drogi. Podkreślił, iż nie może nikt jednostronnie podjąć takiej 
decyzji. Nadmienił, iż szanuje Radnego Pana Zbigniewa Kopczyńskiego i podziękował, że 
się interesuje tym tematem, ponieważ droga ma być wykonana w 2021 roku. Pan Starosta 
przypomniał, że ten odcinek, który jest wykonany to też był zrobiony prawie na koniec 
2020 roku. Jest pełen optymizmu i nadziei, że ta dalsza część drogi zostanie wykonana, ale 
jak będzie do końca, to też nie jestem w stanie konkretnie powiedzieć. Podkreślił, że droga 
jest ujęta w programie i jest na liście rezerwowej. Natomiast żadnych informacji z Gminy 
i od Wójta nie posiada, a jest wiążące porozumienie z Gminą Mochowo i tego się należy 
trzymać.
Radny Pan Zbigniew Kopczyński odpowiedział, że rozumie że wszystko zostanie 
poczynione, żeby ta inwestycja chociażby na koniec roku, ale że będzie zrealizowana. Ze 
strony Starostwa ma tę gwarancję, że wszystko zostanie uczynione.

Pan Wicestarosta odniósł się do drogi Ligowo, kierunek Skępe. Nadmienił, że również 
się niepokoi i jest zainteresowany, aby tą drogę zrobić i zrealizować. Dodał, że jest teraz 
na liście rezerwowej, ale czynimy wszelkie działania, uruchamiamy też kontakty, żeby 
osiągnąć pozytywny skutek. Stwierdził, że należy jeszcze poczekać, ponieważ w okresie 
późniejszym spływają jeszcze środki z funduszu.
Radny Pan Zbigniew Kopczyński podziękował Panu Wicestaroście. Uważa, że należy 
zrobić wszystko, żeby ta droga była zrealizowana, żeby ta inwestycja w tym roku poszła 
i żeby ta droga służyła naszym mieszkańcom.
Radny Pan Jan Laskowski zwrócił się do Radnego Pana Zbigniewa Kopczyńskiego i do 
Pana Wicestarosty. Poinformował radnych i mieszkańców, że będzie zrealizowana do 
końca roku droga 539. Nadmienił, iż te dziury które tam były i o które tak zabiegał Radny 
Pan Kopczyński, zostaną zrobione na drodze 539, do granicy naszego powiatu.
Radny Pan Zbigniew Kopczyński podziękował Radnemu Panu Laskowskiemu. 
Powiedział, że dzięki pomocy Radnego ten odcinek drogi zostanie zrealizowany. Widać 
efekty. Podziękował w imieniu swoim i mieszkańców.
Pan Wicestarosta również podziękował radnemu Panu Laskowskiemu. Stwierdził, że jest 
to bardzo dobra wiadomość i oby otrzymywali więcej takich informacji. Nadmienił, że jest 
to bardzo dobre dla mieszkańców i dla nas wszystkich.
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Pan Starosta uważa, że czasami należy trochę uzbroić się w cierpliwość, bo to życie jest 
tak dynamiczne i pewne rzeczy postępują i potrafią też zaskoczyć. Dodał, że widzi 
wydatki na zadania inwestycyjne na 2021 rok - przebudowa drogi powiatowej jest w tym 
wykazie ujęta, jako pierwsza i znalazła się na liście rezerwowej. Powiedział, że poczyni 
starania, żeby została wykonana. Polepszenie stanu dróg, to bezpieczeństwo i nie musi 
Panu Radnemu Zbigniewowi Kopczyńskiemu, o tym mówić, bo doskonale wie, chociażby 
z tego tytułu, że piastował w swoim życiu dosyć ważne funkcje publiczne.
Radny Pan Zbigniew Kopczyński powiedział, że będzie ubiegał się usilnie o remont tej 
drogi. Nadmienił, iż Pan Starosta wraz z Panem Wicestarostą byli na tej drodze 
i stwierdzili, że to jest najgorszy odcinek drogi powiatowej i gorszego w powiecie nie ma 
oprócz dróg gruntowych. Uważa, że to radnych obowiązek, żeby ta droga zaczęła 
funkcjonować. Nadmienił, iż w latach ubiegłych było tam kilka zdarzeń tragicznych 
i śmiertelnych. Stwierdził, że przyczyną większości tych zdarzeń był właśnie stan 
nawierzchni tej drogi. Uważa, że należy wszystko zrobić żeby to było zrealizowane.
Więcej pytań nie było.

*

Ad. pkt 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach- 
kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów 
Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za IV kwartał 2020r.
Przewodniczący Rady poinformował, iż projekt uchwały otrzymali Radni w materiałach, 
był on przedmiotem posiedzenia Komisji Stałej.
Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu Pana Roberta Makówkę -  Dyrektora 
SPZZOPZ w Sierpcu.
Dyrektor SPZZOZ złożył życzenia z okazji Dnia Samorządowca. Uważa, że efekt 
działania szpitala i ten sukces szpitala, który jest w kolejnym roku, w dużej części zależy 
od Państwa jako Samorządowców. Życzył, żeby taka współpraca i wsparcie, szpital mógł 
otrzymywać w tym roku i w następnych latach. Ponadto odniósł się do sprawozdania za 
IV kwartał. Nadmienił, iż tak jak wcześniej, czy na zarządach, czy na komisjach 
wspominał, IV kwartał był kluczowym okresem w działalności SPZZOZ-u jako całości. 
Był to okres w którym zgodnie z wcześniejszymi planami, należało dokonać 
odpowiedniego rozliczenia procedur, uzgodnienia z Narodowym Funduszem Zdrowi 
rozliczenia procedur z poprzednich miesięcy, zamknięcia inwestycji. Ale też był to ważni 
okres, z takiego względu, że po raz kolejny, szpital stał się szpitalem covidowym 
i należało zaprzestać działalności statutowej i skupić się na działalności- jako szpitala 
covidowego. Powiedział, że było wiele znaków zapytania, jak sobie z tym poradzimy i czy 
to przekształcenie nie spowoduje negatywnych konsekwencji w postaci wyniku 
finansowego, w postaci realizacji ryczałtu. Dzięki podjętym działaniom, udało się ten rok 
i IV kwartał, skończyć z wynikiem dodatnim i to co jest ważne, ten zysk po czterech 
kwartałach, jest zdecydowanie wyższy, niż w roku poprzednim. Osiągnięto wynik 661.000 
złotych. Uważa, że jest to potężny sukces, patrząc na sytuację, jaka jest w szpitalach 
powiatowych i ogólnie, w służbie zdrowia. Natomiast zostaje niewykonanie ryczałtu 
szpitalnego, który wynika z realizacji zadania szpitala covidowego i szpital był rozliczany 
niejako w dwojaki sposób. Z jednej strony był pomniejszony ryczałt, a szpital otrzymał 
środki z puli covidowej. Dodał, że rozliczenia ryczałtu zostały przesunięte na kolejny rok, 
czyli na rok bieżący 2021. Wyjaśnił, że początkowo okres rozliczenia był do półrocza do 
końca czerwca. Zostało to w trakcie tego roku przesunięte do końca roku. W związku 
z tym, że była kolejna fala i planowane są kolejne rozliczenia, więc zakłada się i takie
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rozmowy się toczą z Narodowym Funduszem Zdrowia, że szpital z tego tytułu nie straci 
środków wręcz odwrotnie. Uważa, że to widać ponieważ przez cały czas są zwiększane 
przychody i robi wszystko , żeby podpisywał nowe kontrakty.
Pytań nie było.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach 
i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej 
w Sierpcu za IV kwartał 2020r..
Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Wyniki imienne:
ZA (12)
Przemysław Burzyński, Marek Chyliński, Andrzej Cześnik, Małgorzata Korpolińska, 
Sławomir Krystek, Jan Laskowski, Sławomir Olejniczak, Paweł Pakieła, Kamil Różański, 
Wojciech Adam Rychter, Sebastian Szczypecki, Dariusz Twardowski 
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Zbigniew Kopczyński 
NIEOBECNI (4)
Juliusz Gorzkoś, Ewa Nowakowska, Jarosław Ocicki, Mariusz Turalski 

Rada Powiatu podjęła
UCHWAŁĘ Nr 207.XXXIV.2021

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku 
finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej 
w Sierpcu za IV kwartał 2020r. \uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego 
protokołu/.

Ad. pkt 7. Zapoznanie się ze Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta 
z badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów 
Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za okres od Olstycznia 2020r. do 31 grudnia 
2020r. /sprawozdanie stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu/.
Przewodniczący Rady poinformował, iż Sprawozdanie otrzymali Radni w materiałach, 
które były przedmiotem posiedzenia Komisji Stałej.
Dyrektor SPZZOZ zwrócił uwagę na dwie rzeczy co jest ważne dla jednostki i dla 
każdego przedsiębiorstwa. Biegły rewident potwierdził, iż sprawozdanie finansowe 
zostało przedstawione rzetelnie i w sposób jasny. Cała polityka finansowa, rachunkowa, 
jest prowadzona, zgodnie z przepisami. Uważa, że jest to największe wyróżnienie 
i potwierdzenie prawidłowości działań, które są prowadzone w szpitalu. Wyjaśnił, iż 
z rzeczy ważnych, które należy podkreślić i z takich może negatywnych obrazów, to też 
jest ta informacja, która jest po stronie biegłego rewidenta, która się pojawia w kolejnym 
roku z rzędu, czyli informacja o tym, iż jest oczywiście zagrożenie, jeżeli chodzi o szpital. 
Nadmienił, iż szpital posiada kapitały ujemne, które wynoszą ponad 5.700.000 złotych. 
Jest to wynikiem tego, iż szpital posiada blisko 12,5 miliona nierozliczonej straty z lat 
ubiegłych. Natomiast, jakby ta tendencja, którą jest w ostatnich dwóch latach, czyli ten 
kroczący wynik dodatni daje podstawę do tego, że szpital w kolejnych latach poradzi sobie 
z tym zagrożeniem. Podkreślił, iż ta informacja o zagrożeniu pojawiła się



w sprawozdaniu, które sporządził, zanim nasze sprawozdania były badane. Dodał, że 
gdyby szpital był spółką kapitałową zagrożenie byłoby takie, że państwo jako właściciel, 
musielibyście podjąć uchwałę, o dalszym działaniu firmy. W tym przypadku, jak 
SPZZOZ, nie ma do czynienia z taką sytuacją. Kapitały ujemne jest to zawsze zagrożenie 
dla płynności, dla funkcjonowania firmy. Dlatego osoby które zarządzają szpitalem 
wiedzą, że w kolejnych latach muszą jeszcze z większą starannością przykładać się, aby 
dopilnować środków finansowych jakimi dysponuje szpital do utrzymania płynności. 
Powiedział, że radni otrzymają wskaźniki finansowe szpitala, które pokażą, że faktycznie 
przez te ponad blisko dwa lata ta sytuacja finansowa szpitala polepsza się i faktycznie 
wskaźniki, które szpital obecnie ma za 2020 rok, są najlepszymi wskaźnikami w historii 
tego szpitala. Myśli, że te działania, które są prowadzone wspólnie powodują, iż ta 
sytuacja staje się coraz bardziej stabilna, ale nie jest to jeszcze ta sytuacja, w której można 
komfortowo funkcjonować.
Radny Pan Wojciech Rychter odniósł się do sprawozdania. Powiedział, że zobowiązania 
finansowe i zadłużenie szpitala na ponad 12 milionów, to są zobowiązania które były 
zaciągnięte w latach 2006-2010 i są również ujęte w sprawozdaniu.
Więcej pytań nie było. M

Ad. pkt 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 
2020r.
Przewodniczący Rady poinformował, iż Sprawozdanie otrzymali Radni w materiałach, 
które były przedmiotem posiedzenia Komisji Stałej.
Dyrektor SPZZOZ powiedział w nawiązaniu do IV kwartału, że za 2020 rok szpital ma 
wynik dodatni ponad 661.000 złotych. Z ważnych faktów, jakie podkreślił, to jest kwestia 
związana z zobowiązaniami. Wyjaśnił, iż są to zobowiązania, o których mówił Pan Radny 
Rychter, czyli zobowiązania, które były zaciągnięte w latach poprzednich: kredyty, 
pożyczki bankowe. Stwierdził, iż ważne jest to, że szpital cały czas spłaca te zobowiązania 
i one faktycznie, z każdym rokiem maleją. Podziękował Radnym za wsparcie za środki na 
spłatę części kredytu, co poprawiło płynność finansową i dzięki temu, można było 
przeznaczyć środki na inne inwestycje. Powiedział, że zobowiązania to jest coś, co sie 
wiąże wypływem gotówki. Ważne jest to, że udało się znacząco zmniejszyć poziofl 
zobowiązań wymagalnych, które są na poziomie 300.000zł -400.000zł, bo dzięki temu jest 
zachowany wskaźnik płynności, czy wskaźnik EBITD-y, który jest przedstawiony 
w sprawozdaniu, który pokazuje, że działalność medyczna, którą jest prowadzona 
przynosi wyniki dodatnie.
Nadmienił, iż w dalszej pracy chce się skupić na tych działaniach, które utrzymają nie 
tyle wynik finansowy na koniec roku, tylko na tym ,żeby EBITDA czyli wskaźnik który 
pokazuje czy się zarabia na działalności podstawowej, plus wskaźniki płynności, żeby 
utrzymać na jak najlepszym poziomie, aby można było podnosić choćby wynagrodzenia 
dla pracowników. Podkreślił, iż wynik finansowy, który jest na poziomie 661.000zł 
postanowił też w części, bo w 1/3 przeznaczyć na wypłatę dodatkowych świadczeń dla 
pracowników. Uważa, że pracownicy mogli dostrzec ten fakt, że szpital jest w coraz 
lepszej kondycji finansowej.
Radny Pan Wojciech Rychter zapytał, czy wszyscy pracownicy, łącznie z obsługą 
techniczną, otrzymali to dodatkowe wynagrodzenie?
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Dyrektor SPZZOPZ odpowiedział, że tak. Dodał, że podstawą jest prowadzenie takich 
działań, które by nie dyskryminowały żadnej grupy zawodowej. W związku z powyższym 
wszystkie wypłaty, które były poczynione związane z tym zyskiem, który się pojawił, 
wszystkie grupy zawodowe, wszystkie osoby, które były zatrudnione na umowę o pracę, 
otrzymały dodatkowe świadczenia.
Więcej pytań nie było.

Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2020r.

Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Wyniki imienne:
ZA (12)
Przemysław Burzyński, Marek Chyliński, Andrzej Cześnik, Małgorzata Korpolińska, 
Sławomir Krystek, Jan Laskowski, Sławomir Olejniczak, Paweł Pakieła, Kamil Różański, 
Wojciech Adam Rychter, Sebastian Szczypecki, Dariusz Twardowski 
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
+-Zbigniew Kopczyński 
NIEOBECNI (4)
Juliusz Gorzkoś, Ewa Nowakowska, Jarosław Ocicki, Mariusz Turalski 
Rada Powiatu podjęła:

UCHWAŁĘ Nr 208.XXXIV,2021
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego 
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2020r. \uchwała stanowi załącznik 
nr 10 do niniejszego protokołuj

Ad. pkt 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 
2020r.
Przewodniczący Rady poinformował, iż Sprawozdanie otrzymali Radni w materiałach, 
które było przedmiotem posiedzenia Komisji Stałej.
Pan Wicestarosta powiedział, że chciałby się podzielić pewnymi infonnacjami, co do 
działalności szpitala w 2020 roku. Był to trudny, bardzo trudny rok dla szpitala, z uwagi na 
pandemię. Pandemia, która była w okresie wiosennym i jesiennym, gdzie było bardzo, 
dużo zachorowań i wymagało to dodatkowych prac i załatwiania dodatkowych spraw 
związanych z przekształceniem szpitala w covidowy. Dodał, że w całym tym trudnym 
okresie cały personel szpitala stanął na wysokości zadania, począwszy od najniższego 
szczebla do lekarzy i dyrektora. Pan Wicestarosta podziękował za to zaangażowanie. 
Nadmienił, że była to sytuacja bardzo trudna, zwłaszcza na początku. Zabezpieczenie 
w podstawowe środki ochrony osobistej, w sprzęt, w lekarstwa, czy tlen, który był i jest 
podstawowym czynnikiem w leczeniu covidu. To wymagało ogromnej pracy i organizacji. 
Karetki przywoziły chorego w stanie ciężkim, bardzo ciężkim, jedna za drugą, ale temu 
trzeba było podołać, podjąć się tego wyzwania i to właśnie szpital czynił. Te wszystkie



relacje z tych działań były przekazywane, przez Pana Dyrektora do Zarządu, gdzie 
wspólnie starano się te wszystkie problemy rozwiązywać. Bardzo dobrze że od czerwca 
szpital wraca do normalności i będzie działał, jak dawniej, ale mimo to, był to bardzo 
trudny okres. Zaznaczył, że ta trudna sytuacja, która wystąpiła, nie była też obojętna dla 
mieszkańców. Wiele osób, zakładów, firm, pomagało szpitalowi i uzbierała się kwota 
około 400.000zł. Jest to bardzo znaczna pomoc, a wszystko to służyło dla ratowania 
zdrowia i życia ludzkiego. Uważa, że szpital bardzo dobrze sobie poradził i oby tak dalej 
w tym kierunku działał. Zarząd, rozmawia z Panem Dyrektorem, analizuje wiele spraw. 
Dodał, że są już plany na 202lr. Będą nowe zakupy, pozyskanie sprzętu, a jeden jest 
bardzo ważny i bardzo potrzebny dla szpitala. Będą prowadzone remonty i nowe 
inwestycje, które już są rozpoczęte . Dodał, iż o wszystkich działaniach radni będą 
informowani.
Dyrektor SPZZOZ powiedział, że był to bardzo ważny rok, jeżeli chodzi o inwestycje 
w szpitalu. Rok 2021 rok przebije kwotę z 2020 znacząco, bo ponad trzykrotnie. 
Natomiast, ponad 3.000.000 złotych to były środki, które były przeznaczone na inwestycje 
związane z modernizacjami, remontami, zakupem urządzeń medycznych. Najważniejsza 
inwestycja tamtego roku, to tomograf komputerowy, który udało się zrealizować 
w ostatniej chwili, przed rozpoczęciem fali covidowej. Poinformował, iż jest w trakcie 
procedury konkursowej i wszystko wskazuje na to, że od miesiąca lipca tomograf będzie 
dostępny w Sierpcu, dla wszystkich mieszkańców, czyli zarówno dla tych osób, które będą 
hospitalizowane w szpitalu i dla osób, które będą ze skierowaniami ambulatoryjnymi. 
Ponadto zakłada, że w przeciągu dwóch tygodni zostanie uruchomiona pracownia 
rentgenowska, ponieważ jest w trakcie wymiany sprzętu jednego z najnowocześniejszych 
sprzętów, jaki jest dzisiaj na rynku. Pan Dyrektor zaprosił Radnych na otwarcie pracowni 
diagnostycznej, aby móc się pochwalić nowoczesnym sprzętem, który został zakupiony. 
Więcej pytań nie było.

Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2020r..

Wyniki głosowania ^
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Wyniki imienne:
ZA (12)
Przemysław Burzyński, Marek Chyliński, Andrzej Cześnik, Małgorzata Korpolińska, 
Sławomir Krystek, Jan Laskowski, Sławomir Olejniczak, Paweł Pakieła, Kamil Różański, 
Wojciech Adam Rychter, Sebastian Szczypecki, Dariusz Twardowski 
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Zbigniew Kopczyński 
NIEOBECNI (4)
Juliusz Gorzkoś, Ewa Nowakowska, Jarosław Ocicki, Mariusz Turalski 
Rada Powiatu podjęła
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UCHWAŁĘ Nr 209.XXXIV.2021
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Samodzielnego Publicznego 
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2020r. \uchwala stanowi załącznik 
nr 11 do niniejszego protokołuj

Ad. pkt 10. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji „Programu współpracy 
Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi 
jednostkami organizacyjnymi, których cele statutowe obejmują prowadzenie 
działalności pożytku publicznego na rok 2020”.
Przewodniczący Rady poinformował, iż Sprawozdanie otrzymali Radni w materiałach, 
który był przedmiotem posiedzenia Komisji Stałej.
Pani Bogusława Lewandowska -  Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia
poinformowała, iż na realizację zadania , w ramach konkursu ofert dla organizacji 
pozarządowych, było przeznaczone 115.000 złotych, z czego wykorzystane zostało 
93.926,07 złotych, a nie wy korzy stano 21.073,93 zł. Pani Naczelnik powiedziała, iż środki 
nie zostały wykorzystane z tego powodu, ponieważ nie można było się spotykać w tak 
szerokich gronach, jak do tej pory z powodu ograniczeń sanitarnych związanych 
z epidemią . Część organizacji wycofało się z realizacji umów, dokładnie 
osiem , dwa zadania były realizowane , w dwóch zadaniach odstąpiono od realizacji, 
przed podpisaniem umowy. Natomiast sześć wniosków złożono już po podpisaniu umowy. 
Pieniądze te, zostały zwrócone do budżetu powiatu. Reszta zadań, przebiegała zgodnie 
z harmonogramem.
Pytań nie było.

Ad. pkt 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2021-2035.
Pan Krzysztof Sobiecki -  Skarbnik Powiatu przedstawił zmiany do uchwały, które są 
przestawione w uzasadnieniu do uchwały.

Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2021-2035.

Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 5

Wyniki imienne:
ZA (12)
Przemysław Burzyński, Marek Chyliński, Andrzej Cześnik, Zbigniew Kopczyński, 
Małgorzata Korpolińska, Jan Laskowski, Sławomir Olejniczak, Paweł Pakieła, Kamil 
Różański, Wojciech Adam Rychter, Sebastian Szczypecki, Dariusz Twardowski 
NIEOBECNI (5)
Juliusz Gorzkoś, Sławomir Krystek, Ewa Nowakowska, Jarosław Ocicki, Mariusz Turalski

Rada Powiatu podjęła:



UCHWAŁĘ Nr210.XXXIV.2021
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Powiatu Sierpeckiego na lata 2021-2035 \uchwała stanowi załącznik nr 12 do 
niniejszego protokohA.

+-Ad. pkt 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu 
Powiatu Sierpeckiego na rok 202lr.
Pan Skarbnik przedstawił zmiany do uchwały zmieniającej budżet na rok 2021, które są 
przedstawione w uzasadnieniu do uchwały.

Glosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu 
Sierpeckiego na rok 202lr..
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Wyniki imienne: ^
ZA (13) *
Przemysław Burzyński, Marek Chyliński, Andrzej Cześnik, Zbigniew Kopczyński, 
Małgorzata Korpolińska, Sławomir Krystek, Jan Laskowski, Sławomir Olejniczak, Paweł 
Pakieła, Kamil Różański, Wojciech Adam Rychter, Sebastian Szczypecki, Dariusz 
Twardowski 
NIEOBECNI (4)
Juliusz Gorzkoś, Ewa Nowakowska, Jarosław Ocicki, Mariusz Turalski 

Rada Powiatu podjęła:
UCHWAŁĘ Nr 210.XXXIV.2021

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok
202lr. \uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokohA.

Ponadto Pan Wicestarosta poinformował, że powiat otrzymał środki na modernizacj 
i przebudowę mostu w miejscowości Mieszczk, w kwocie 2.475.751 zł oraz n 
przebudowę drogi w miejscowości Bledzewo. Dodał, iż wnioskowana kwota 245.000zł 
i tyle powiat otrzymał. Podziękował instytucjom oraz osobom które wykazują zrozumienie 
dla potrzeb Powiatu.

Ad. pkt 13. Podjęcie Apelu w sprawie zachowania integralności Województwa 
Mazowieckiego.
Powyższe informacje otrzymali Radni w materiałach, które były przedmiotem posiedzenia 
Komisji Stałych Rady Powiatu Sierpeckiego.
Pan Przewodniczący powiedział, że z inicjatywą podjęcia apelu wystąpiła Komisja 
Budżetu i Promocji Powiatu na posiedzeniu w dniu 19 kwietnia 2021 roku, która przyjęła 
projekt apelu. Zgodnie z § 24 ust. 1 pkt 3 i ust. 4 Statutu projekty uchwał zgłaszane są 
przez komisje i podlegają zaopiniowaniu przez Zarząd. Zarząd Powiatu na posiedzeniu 
w dniu 6 maja dokonał rozpatrzenia projektu apelu w głosowaniu jawnym stosunkiem 
głosów 1 - za wydaniem pozytywnej opinii, 1 głos przeciwny wydaniu pozytywnej opinii 
i przy wstrzymaniu się pozostałych członków Zarządu, uczestniczących w głosowaniu.
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Zarząd Powiatu nie podjął uchwały, w sprawie wydania pozytywnej opinii, dotyczącej 
projektu apelu przygotowanego przez Komisję Budżetu i Promocji.
Pytań nie było.

Głosowano w sprawie:
Podjęcie Apelu w sprawie zachowania integralności Województwa Mazowieckiego.. 

Wyniki głosowania
ZA: 7, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 6, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Wyniki imienne:
ZA (7)
Przemysław Burzyński, Marek Chyliński, Jan Laskowski, Sławomir Olejniczak, Paweł 
Pakieła, Wojciech Adam Rychter, Sebastian Szczypecki 
WSTRZYMUJĘ SIĘ (6)
Andrzej Cześnik, Zbigniew Kopczyński, Małgorzata Korpolińska, Sławomir Krystek, 
Kamil Różański, Dariusz Twardowski 
NIEOBECNI (4)
Juliusz Gorzkoś, Ewa Nowakowska, Jarosław Ocicki, Mariusz Turalski 
Rada +-Powiatu podjęła:

APEL
w sprawie zachowania integralności Województwa Mazowieckiego \Apel stanowi 
załącznik nr 14 do niniejszego protokołuj

Ad. pkt 14. Wnioski i oświadczenia radnych.
Brak

Ad. pkt 15. Sprawy różne.
Pan Przewodniczący Rady powiedział, że 27 maja przypada Dzień Samorządu 
Terytorialnego. Jest to 31 rocznica pierwszych wolnych wyborów do Rad Miast i Gmin. 
Z tej okazji w imieniu Rady złożył życzenia osobom, które współtworzą Samorząd, które 
pracowały i pracują na rzecz lokalnej społeczności, Radnym, Radom Osiedla oraz 
wszystkim pracownikom samorządowym, zdrowia, wszelkiej pomyślności w życiu 
rodzinnym oraz satysfakcji z pracy zawodowej.
Pan Wicestarosta poinformował na temat zakupu nieruchomości przy ulicy Kopernika. 
Dodał, że procedura jest już dość znacznie zaawansowana. Myśli, że w najbliższym czasie 
dobiegnie końca i zostanie przygotowany projekt uchwały w celu jej podjęcia celem 
możliwości zakupu nieruchomości.
Pan Starosta powrócił do spraw związanych z działalnością szpitala. Powiedział, że od 
1 czerwca br. w szpitalu muszą być zapewnione dwa łóżka dla pacjentów z podejrzeniem 
zakażenia SARS-CoV-2. Szpital i oddziały szpitala wracają do swojej pracy przewidzianej 
przez statut swojej działalności, czyli otwiera się na pacjentów. Wspomniał, że była 
naprawdę trudna sytuacja w okresie pierwszej fali, drugiej czy później trzeciej, która 
zaczęła funkcjonować tak na dobre w powiecie sierpeckim i mieszkańcy powiatu 
sierpeckiego to odczuli, ponieważ zachorowań było bardzo dużo. Od 16 marca 2021 roku 
szpital musiał być praktycznie przekształcony w szpital covidowy: czyli 3 plus 123 
łóżka, gdzie z czasem to się zmieniało. Od 4 maja 2021 roku było 3 łóżka plus 57



covidowych, 17 maja 2021 roku, 2 łóżka i 18 łóżek dla pacjentów covidowych, a od 
1 czerwca 2 łóżka dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2. Ponadto 
powiedział, że został odebrany sprzęt przenośny RTG od Pana Marszałka. Podziękował 
Panu Marszałkowi, Zarządowi Sejmiku Wojewódzkiego i wszystkim Radnym za 
przekazany sprzęt, który będzie służył mieszkańcom. Pan Starosta odniósł się również do 
ptasiej grypy. Powiedział, że był w Ciechanowie na spotkaniu z Panem Wojewodą, na 
którym były omawiane sprawy związane z grypą ptaków. Nadmienił, iż nie ma informacji 
od Powiatowego Lekarza Weterynarii, żeby były jakieś nowe ogniska na terenie powiatu. 
Ma nadzieję, że hodowcy w najbliższym czasie, będą mogli robić obsady kurników 
i zasiedlać swoje fermy. Dodał, że również odbyło się spotkanie w sali konferencyjnej 
Starostwa, w którym brali udział hodowcy z terenu powiatu na temat grypy ptaków. 
Uczestniczył w nim również Powiatowy Lekarz Weterynarii, Pan Zbigniew Zawalich, 
który przedstawił aktualną sytuację epidemiologiczną. Celem spotkania było to, aby 
ocenić całą sytuację, a także wypracować wspólne rozwiązania pozwalające w przyszłości 
uniknąć problemów, związanych z podobnymi zagrożeniami.
Ponadto Pan Starosta w imieniu własnym, Zarządu Powiatu oraz Radnych złożył życzenia 
wszystkim mamom z okazji Dnia Matki, a także z okazji Dnia Samorządowca. ^
Pan Przewodniczący poinformował, iż na portalu facebookowym został ogłoszon^ 
konkurs.

Poinformował, że Rada Powiatu Sierpeckiego, ogłosiła konkurs - Powiatowy 
Tydzień Rodziny „Ja i moja rodzina”. Poinformował, iż rozpoczął się w Dniu Mamy, 
a kończy Dniem Dziecka, aby podkreślić znaczenie rodziny i więzi rodzinnych, 
w kształtowaniu osobowości każdego człowieka. Szczegóły, dotyczące ogłoszonych, z tej 
okazji konkursów, przygotowanych przez Radę są zamieszczone na plakacie na 
facebooku, a regulaminy są dostępne na stronie internetowej. Są to 3 konkursy, z cyklu „Ja 
i moja rodzina”: Czas wolny spędzony razem, konkurs plastyczny Drzewo genealogiczne, 
oraz konkurs literacki Wiersz o rodzinie. Pan Przewodniczący zaprosił do udziału 
w konkursie.
Pan Starosta poinformował, iż otrzymał informacje od Pani Naczelnik Wydziału Oświaty 
i Zdrowia o ilości zaszczepionych nauczycieli szkół i placówek powiatowych: LO - 36% 
wyszczepień, Zespół Szkół nr 1 -  56%, Zespół Szkół nr 2 - 67,5%, Szkolny Ośrodeł^ 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - 76%, OPP - 50%, PPP -  43%, CKZ - 100°/^ 
- Ogółem -  61,14%. Obecnie, w przypadku możliwości wyboru szczepionki, część 
nauczycieli zgłosiła się i czeka na szczepienie.
Radny Pan Wojciech Rychter zapytał Pana Starosty, ile zostało zdiagnozowanych ognisk 
ptasiej grypy powiecie sierpeckim?
Pan Starosta odpowiedział, że 4 ogniska, ale to już jak gdyby idzie w zapomnienie, bo to 
już praktycznie 2 tygodnie minęło od ostatniego w m. Reczewo. Dodał, iż czekają 
wszyscy z niecierpliwością na uwolnienie terenu powiatu, choć w dużej mierze, zależy to 
od powiatu żuromińskiego. Dodał, iż na powiecie sierpeckim były 3 przypadki 
w gospodarstwach komercyjnych, czyli na fermach i 1 przypadek potwierdzony 
w gospodarstwie rolnym - zagrodowym. Nadmienił, iż nie ma niepokojących informacji. 
Rozmawiał z Powiatowym Lekarzem Weterynarii, który pracuje nad odszkodowaniami, 
czyli wylicza wszystkie te stawki związane z rekompensatami. Dodał, iż spotkania 
z Panem Wojewodą odbywają się cyklicznie przynajmniej raz w tygodniu.
Więcej pytań nie było.
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Ad. pkt 16. Zamknięcie obrad.
Po wyczerpaniu porządku Przewodniczący Rady zamknął XXXIV obrady Rady Powiatu 
w Sierpcu.

Protokołowała

j
Danuta Sekulska ^ada Powiatu Słupeckiego
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Zał. Nr ...A..........do protokołu

LISTA OBECNOŚCI z obrad Sesji Rady Powiatu

R A D N Y C H  N r. Z k ...... .. z dn.

RADY POWIATU W SIERPCU

na obradach XXXIH sesji w dniu 27 maja 2021 r.

Sesja przeprowadzona Online

Lp. NAZWISKO I IMIĘ Podpis

1. Burzyński Przemysław

2. Chyliński Marek Piotr
O

obttYuĵ
3. Cześnik Andrzej Sławomir ofcecmj}_______
4 Gorzkoś Juliusz /vaed>e<̂ 4_____
5. Kopczyński Zbigniew doi en-u d
6. Korpolińska Małgorzata obc zAc
7. Krystek Sławom ir Grzegorz y
8. Laskowski Jan aobecAtc

j
i_______

9. Nowakowska Ewa Danuta

10. Ocicki Jarosław Andrzej

11. Olejniczak Sławom ir Paweł dbccJ
12. Pakieła Paweł dbztnĄ
13. Różański Kamil Jan obecni*
14. Rychter Wojciech Adam ofeec
15. Szczypecki Sebastian Obeenu
16. Turalski Mariusz

17. Twardowski Dariusz Mieczysław ddeaw

71



PRZEWODNICZĄCY 
RADY POWIATU 

W SIERPCU

Zał. Nr .„&L........do protokołu

BRZ.0002.5.2021
J rhOS.ot£)£l Sierpc, dnia 20.05.202lr.

Na podstawie art. 15 ust.l ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 
powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 920), § 12 ust. 1 i § 13 ust. 4 Statutu Powiatu 
Sierpeckiego zwołuję obrady XXXIV sesji Rady Powiatu w Sierpcu na dzień 
27 maja. tj. czwartek o godzinie 9:00 -  Online.
Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza obrad.
2. Przyjęcie protokołów:

Nr XXXII.2021 z dnia 20 kwietnia 202lr.
Nr XXXIII.2021 z dnia 14 maja 202lr.

3. Ustalenie porządku obrad.
4. Informacje Przewodniczącego, Przewodniczących Komisji i oświadczenia 
Przewodniczących Klubów.
5. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach 
i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki 
Zdrowotnej w Sierpcu za IV kwartał 2021 r.
7. Zapoznanie się ze Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania 
sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki 
Zdrowotnej w Sierpcu za okres od 01 stycznia 2020r. do 31 grudnia 202lr.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2020r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2020r.
10. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji „Programu współpracy Powiatu 
Sierpeckiemu z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi 
jednostkami organizacyjnymi, których cele statutowe obejmują prowadzenie 
działalności pożytku publicznego na rok 2020”.
11. Podjęcie uchwały uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2021-2035.
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu
Sierpeckiego na rok 2021 r.
13. Podjęcie Apelu w sprawie zachowania integralności Województwa Mazowieckiego.
14. Wnioski i i oświadczenia radnych.
15. Sprawy różne.
16. Zamknięcie obrad.

PRZEW



ZARZĄD POWIATU 
W SIERPCU

BRZ.0022.14.2021

Zał. Nr do protokołu

z obrad Sesji Rady Powiatu

Nr ...h.k.........z dn.

Sierpc, dnia 20.05.202lr.

Pan
Przemysław Burzyński 
Przewodniczący Rady Powiatu 
w Sierpc

Zwracam się z uprzejmą prośbą o zwołanie sesji Rady Powiatu w Sierpcu 
w najbliższym możliwym terminie.

Poniżej proponuje następujący porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza obrad.
2. Przyjęcie protokołów:

Nr XXXII.2021 z dnia 20 kwietnia 2021 r.
Nr XXXIII.2021 z dnia 14 maja 202lr.

3. Ustalenie porządku obrad.
4. Informacje Przewodniczącego, Przewodniczących Komisji i oświadczenia 
Przewodniczących Klubów.
5. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach 
i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki 
Zdrowotnej w Sierpcu za IV kwartał 202lr.
7. Zapoznanie się ze Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania 
sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki 
Zdrowotnej w Sierpcu za okres od 01 stycznia 2020r. do 31 grudnia 202lr.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2020r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2020r.
10. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji „Programu współpracy Powiatu 
Sierpeckiemu z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi 
jednostkami organizacyjnymi, których cele statutowe obejmują prowadzenie 
działalności pożytku publicznego na rok 2020”.
11. Podjęcie uchwały uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2021-2035.
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu 
Sierpeckiego na rok 202lr.
13. Podjęcie Apelu w sprawie zachowania integralności Województwa Mazowieckiego.



14. Wnioski i i oświadczenia radnych.
15. Sprawy różne.
16. Zamknięcie obrad.

Bardzo proszę o pozytywne ustosunkowanie się do mojej prośby. Pozwoli to na płynną 
realizację zadań bieżących i inwestycyjnych przez Zarząd Powiatu i jednostki 
organizacyjne Powiatu.


