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PROTOKÓŁ Nr 141.2018 
Z POSIEDZENIA

ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU 
w dniu 23 maja 2018 r.

Przewodniczył: Pan Jan Laskowski - Starosta Sierpecki
Protokołowała: Danuta Sekulska - inspektor w Biurze Rady

i Zarządu Powiatu.

Na stan 5 członków w posiedzeniu uczestniczyło 4 członków Zarządu, zgodnie
z listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz.8:00.

W posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyli:
1) Pani Agnieszka Malanowska -  Sekretarz Powiatu;
2) Pan Krzysztof Sobiecki -  Skarbnik Powiatu;
3) Pani Bogusława Lewandowska -  Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Zapoznanie się z informacją o wynikach przeprowadzonego konkursu na 

stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki 
Zdrowotnej w Sierpcu.

4. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność 
Powiatu Sierpeckiego położonych w obrębie Studzieniec gm. Sierpc 
przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.

5. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu 
projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2018-2034.

6. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu 
projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Powiatu Sierpeckiego na 
rok 2018.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu 
projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji na roboty budowlane przy 
zabytku wpisanym do rejestru zabytków -  Zespół Klasztorny należący do 
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.

8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie posiedzenia.

iPorządek stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu/.



Ad. pkt 1
Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu dokonał Pan Jan Laskowski -  Starosta 
Sierpecki witając biorących udział w posiedzeniu członków Zarządu (stan członków 
-4 ).

Ad. pkt 2
Pan Starosta zaproponował, aby z porządku posiedzenia Zarządu wprowadzić:
7a. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu 
projektu oświadczenia w sprawie poparcia działań dotyczących rozwoju 
Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa -  Modlin.

7b. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu 
projektu oświadczenia Rady Powiatu w Sierpcu w sprawie przyznania tytułu 
honorowego „Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego” dla Pani Zofii Smorzewskiej 
Prezesa Koła Polskiego Związku Niewidomych w Sierpcu.

Członkowie Zarządu Powiatu jednogłośnie (4 -  za) przyjęli porządek posiedzenia 
Zarządu Powiatu w Sierpcu w dniu 16 maja 2018r., który przedstawia się 
następująco:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Zapoznanie się z informacją o wynikach przeprowadzonego konkursu na 
stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki 
Zdrowotnej w Sierpcu.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność 
Powiatu Sierpeckiego położonych w obrębie Studzieniec gm. Sierpc przeznaczonych 
do sprzedaży w drodze przetargu.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu 
projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2018-2034.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu 
projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Powiatu Sierpeckiego na rok 
2018.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu 
projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji na roboty budowlane przy zabytku 
wpisanym do rejestru zabytków -  Zespół Klasztorny należący do 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.
7a. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu 
projektu oświadczenia w sprawie poparcia działań dotyczących rozwoju 
Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa — Modlin.

2



7b. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu 
projektu oświadczenia Rady Powiatu w Sierpcu w sprawie przyznania tytułu 
honorowego „Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego” dla Pani Zofii Smorzewskiej 
Prezesa Koła Polskiego Związku Niewidomych w Sierpcu.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. pkt 3
Na salę przybyła Pani Bogusława Lewandowska -  Naczelnik Wydziału Oświaty 
i Zdrowia - Przewodnicząca Komisji Konkursowej.
Pan Starosta poinformował, iż Pani Bogusława Lewandowska -  Przewodnicząca 
Komisji Konkursowej przedstawiła informację o wynikach przeprowadzonego 
konkursu na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów 
Opieki Zdrowotnej w Sierpcu iinformacja stanowi załącznik nr 3 do niniejszego 
protokołu/.

9  Pani Przewodnicząca Komisji poinformowała, że konkurs odbył się 15 maja br.
0 godz. 10:00, na który zgłoszono dwie oferty: Pana Zbigniewa Kończaka i Pana 
Rafała Wiśniewskiego. Po analizie formalnej kandydaci zostali dopuszczeni do 
części merytorycznej. Następnie kandydaci odczytali swoje koncepcje 
funkcjonowania SPZZOZ w Sierpcu. W wyniku tajnego głosowania konkurs został 
rozstrzygnięty na korzyść Pana Rafała Wiśniewskiego (wynik zgodnie z protokołem: 
6-za). W związku z powyższym kandydatem na Dyrektora SPZZOZ w Sierpcu został 
Pan Rafał Wiśniewski. Dodała, iż termin 14 dni jest terminem odwołania
1 powiadomienia o wyniku konkursu. W związku z powyższym kandydat ma prawo 
też w ciągu 14 dni od zakończenia procedury konkursowej się odwołać. Oznajmiła, 
że informacje o rozstrzygnięciu konkursu zostały niezwłocznie wysłane.
Pan Starosta powiedział, że jeżeli nie będzie odwołania, wówczas Zarząd Powiatu 
podejmie decyzję o nawiązaniu stosunku pracy.
Pan Sławomir Olejniczak odniósł się do koncepcji, które zostały przedłożone. 

0  Stwierdził, że jedna koncepcja była bardziej przyszłościowa i mniej realna, ponieważ 
wymagała bardzo dużych środków finansowych.
Pani Przewodnicząca dodała, że była propozycja rozszerzenia oddziałów
0 neurologię i nefrologię, a także pododdziałów np. na wewnętrznym była propozycja 
pododdziału kardiologicznego.
Pan Sławomir Olejniczak powiedział, że druga koncepcja była bardziej 
realistyczna, odnosząca się do szpitala i jego najpilniejszych potrzeb dla pacjentów
1 mieszkańców.
Pytań nie było.
Pan Starosta podziękował Pani Przewodniczącej Komisji za przybycie.

Ad. pkt 4
Pan Starosta poinformował, iż Pan Wojciech Rzeszotarski -  Naczelnik Wydziału 
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami wystąpił z wnioskiem w sprawie wykazu
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nieruchomości stanowiących własność Powiatu Sierpeckiego położonych w obrębie 
Studzieniec gm. Sierpc przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu łwniosek 
stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu/.
Pytań i uwag nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się 
z dokumentami jednogłośnie (4-za) podjęli

UCHWAŁĘ Nr 745.141.2018
w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Sierpeckiego 
położonych w obrębie Studzieniec gm. Sierpc przeznaczonych do sprzedaży 
w drodze przetargu luchwała stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 5 i 6
Pan Skarbnik przedstawił zmiany jakie zachodzą w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej na lata 2018-2034 i Budżecie Powiatu Sierpeckiego na 2018r., które 
zostały opisane w uzasadnieniu do projektu uchwały, która stanowi załącznik do £  
protokołu.
Pytań i uwag nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się 
z dokumentami jednogłośnie (4-za) podjęli

UCHWAŁĘ Nr 746.141.2018
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Powiatu Sierpeckiego na lata 2018-2034 luchwała stanowi załącznik nr 6 do 
niniejszego protokołu/.

oraz

UCHWAŁĘ Nr 747.141.2018
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały ®  
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Powiatu Sierpeckiego na lata 2018-2034 /uchwała stanowi załącznik nr 7 do 
niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 7
Pan Skarbnik powiedział, iż Siostry Benedyktynki otrzymały 20.000 zł na wymianę 
więźby dachowej i pokrycia dachowego wraz z obróbkami w zachodniej części 
kościoła. Na tą inwestycję Siostry starały się o dotację z Ministerstwa Kultury, która 
nie została im przydzielona i takiego zadania nie mogły zrealizować. W związku 
z powyższym Siostry Benedyktynki zdecydowały się na zmianę zadania na remont 
wewnątrz klasztoru i remonty pomieszczeń. Wobec powyższego wystąpiły 
z wnioskiem do Zarządu Powiatu o zmianę przeznaczenia.
Pytań i uwag nie było.
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Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się 
z dokumentami jednogłośnie (4-za) podjęli

UCHWAŁĘ Nr 748.141.2018
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały 

w sprawie udzielenia dotacji na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do 
rejestru zabytków -  Zespół Klasztorny należący do 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 ł uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego 
protokołu/.

Ad. pkt 7a
Pan Starosta poinformował, iż wystąpiono z wnioskiem w sprawie poparcia działań 
dotyczących rozwoju Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa -  Modlin.
Pytań nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się 
z dokumentami jednogłośnie (4-za) podjęli

UCHWAŁĘ Nr 749.141.2018
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu 
oświadczenia w sprawie poparcia działań dotyczących rozwoju Mazowieckiego 
Portu Lotniczego Warszawa -  Modlin /uchwała stanowi załącznik nr 9 do 
niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 7b
Pan Starosta poinformował, iż wystąpiono z wnioskiem w sprawie przyznania 
tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego” dla Pani Zofii 
Smorzewskiej - Prezesa Koła Polskiego Związku Niewidomych w Sierpcu.
Pan Sławomir Olejniczak powiedział, że jest to osoba bardzo oddana dla tego, co 
robi i dla tych osób.
Pytań nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się 
z dokumentami jednogłośnie (4-za) podjęli

UCHWAŁĘ Nr 750.141.2018
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu 

oświadczenia Rady Powiatu w Sierpcu w sprawie przyznania tytułu honorowego 
„Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego” dla Pani Zofii Smorzewskiej Prezesa 
Koła Polskiego Związku Niewidomych w Sierpcu luchwała stanowi załącznik

nr 10 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 8

s



Na salę posiedzenia przybyła Pani Bogusława Lewandowska -  Naczelnik 
Wydziału Oświaty i Zdrowia.
Pan Starosta poprosił o udzielenie informacji o naborze do szkół 
ponadgimnazjalnych.
Pani Naczelnik OZ poinformowała, że do Liceum Ogólnokształcącego złożono 
109 podań (rok ubiegły 96), w tym 53 pierwszego wyboru. Ponadto Zespół Szkół 
Nr 1 -  342 podania (nie znana liczba pierwszego wyboru), Zespół Szkół Nr 2 -  215 
podań (w roku ubiegłym około 190) -  149 pierwszego wyboru. Łączna liczba podań 
do szkół -  666.
Pan Starosta zapytał, ile było w roku ubiegłym?
Pani Naczelnik OZ odpowiedziała, że było 586 podań.
Pan Starosta powiedział, że na razie nie jest źle, tylko młodzież musi dokonać 
odpowiedniego wyboru. Pan Starosta zapytał o Specjalny Ośrodek Szkolno -  
Wychowawczy, ile jest uczniów?
Pani Naczelnik OZ odpowiedziała, że ta szkoła nie ma naboru, ponieważ szkoła 
przejmuje te klasy, które ma. W szkołach zawodowych jest coraz mniej uczniów, bo 
coraz mniej jest w szkołach podstawowych. Nadmieniła, że uczniowie dochodzą 
w trakcie roku szkolnego po orzeczeniach lekarskich. Ponadto Pani Naczelnik 
powiedziała, że prawdopodobnie trzeba będzie otworzyć trzeci oddział przedszkolny. 
Dodała, że obecnie jest 13 dzieci w przedszkolu, a w grupie mieszanej może być do 
5 osób. Oznajmiła, że doszła dziewczynka która przekracza tą liczbę i nie powinien 
być oddział mieszany ze sprzężeniami większy jak 5 osób.
Pytań nie było.
Pan Starosta podziękował Pani Naczelnik OZ za przekazaną informację.

Pan Sławomir Olejniczak powiedział, że należy dokonać przeglądu drogi 
Malanowo -  Ligowo. Stwierdził, że są tam sprawy konfliktowe i należałoby to 
w jakiś sposób uzgodnić z mieszkańcami.
Pan Starosta powiedział, że był to projekt z PROW, który będzie kontrolowany. 
Dodał, że dopóki nie zostanie odebrany projekt, to nic nie można zmienić.
Pan Sławomir Olejniczak powiedział, że się orientuje ale chciałby aby sprawdzić 
niektóre zjazdy, które są pod kątem. Uważa, że należałoby lekko wyprofilować 
zjazdy.
Pan Starosta uważa, że sprawę należy załatwić po odbiorze prac.
Ponadto Pan Wicestarosta poinformował, iż miał spotkanie z Panem Dyrektorem 
SPZZOZ w Sierpcu, który przedstawił zobowiązania na koniec kwietnia 2018r. 
i zestawienie faktur, które zostały uregulowane. Jeżeli porówna się z miesiącem 
marcem br. zobowiązania wymagalne wobec dostawców zmniejszyły się 
o 465.225,16 zł, natomiast jeżeli chodzi o zestawienie faktur, które są do zapłacenia 
to w porównaniu z miesiącem marcem do 18 maja zmniejszyły się (w marcu było 
1.801.728,33 zł, a 18 maja br. 1.519.583.56 zł). Dodał, że najstarszą fakturą, która 
jest do zapłacenia jest z 18 lipca 2016r.
Pan Starosta zapytał, co to jest za faktura?



Pan Wicestarosta odpowiedział, że faktura Inter Sp. z o. o. na kwotę 79.044 zł. 
Dodał, że były jeszcze starsze faktury. Oznajmił, że powoli należność za faktury jest 
regulowana. Ponadto poinformował, iż odbyło się spotkanie ze związkami 
zawodowymi, zgodnie z ustawą z dnia 8 czerwca 2017r. o podwyżkach wynagrodzeń 
dla pracowników medycznych. Dodał, że od 1 lipca br. kwota ma wzrosnąć o 20% 
różnicy pomiędzy wynagrodzeniem zasadniczym a przewidziany w ustawie. 
Oznajmił, iż proponowane było przez Pana Dyrektora, żeby przenieść to 
z „Zębalowego”, ale związki zawodowe nie wyraziły zgody. Dodał, że kolejne 
spotkanie odbędzie się w dniu 28 maja br. Pan Dyrektor dokonał wyliczenia 
z kadrową, że byłaby to kwota 20.060 zł miesięcznie. Ponadto padła propozycja, aby 
pielęgniarkom i położnym z wyższym wykształceniem płacę zasadniczą wyrównać 
do kwoty 2.200 zł. Natomiast wskaźnik 0,64 do 2.100zł, a także aby poczynić jakieś 
działanie na temat pracowników niemedycznych.
Pan Starosta stwierdził, że jest dyrektor i powinien podjąć odpowiednie decyzje. 
Dodał, iż najniższe wynagrodzenia zostają zwiększone co roku, natomiast punkty za 
usługi medyczne nie zostają zwiększone.
Pan Wicestarosta powiedział, że sprawozdanie za I kwartał, to jest wszystko 
wykonane ponad 100%.
Pan Starosta powiedział, że rozliczenie jest po półroczu i jeżeli przekroczy 103%, to 
wówczas szpital otrzyma 1,5% większy kontrakt. Wspomniał, że brak jest nadal 
lekarzy na oddziale pediatrycznym.
Pan Wicestarosta powiedział, że cały czas dyrektorzy szukają i chcą pozyskać 
lekarzy na oddział pediatryczny.
Pan Starosta powiedział, że w szpitalu kontrakty są podpisane na okres 1,5 roku, ale 
nie wiadomo co dalej będzie. Ponadto na oddziale wewnętrznym lekarzy też jest za 
mało. Stwierdził, że będzie problem z lekarzami, ponieważ Sierpc jest daleko od 
ośrodków głównych.

Na tym posiedzenie Zarządu zakończono.

Danuta Sekulska

Protokołowała Zarząd

Jan Laskowski 

Wojciech Rychter 

Sławomir Olejniczak 

Stanisław Pawłowski 

Krystyna Siwiec



Zsł. Nr „M do  p ro toko łu

2 posiedzenia Łam du Pow iatu

LISTA OBECNOŚCI ,lr SŚtMz * M£${$
CZŁONKÓW ZARZĄDU POWIATU 

W SIERPCU

na posiedzeniu w dniu 23 maja 2018r.

L.p. Nazwisko i imię Funkcja Podpis

1. Laskowski Jan Starosta O -
2. Rychter Wojciech Wicestarosta

3. Olejniczak Sławomir Członek ~cf
/

4. Pawłowski Stanisław Członek

5. Siwiec Krystyna Członek
'  f

fy io z o b e c n X L

Zarząd Powiatu został zwołany w trybie 100 ust. 2 Statutu Powiatu 
Sierpeckiego co, nie stanowi podstawy do potrącenia diety zgodnie z  § 3 ust. 3 
pkt 2 Uchwały Nr 11.11.2014 Rady Powiatu w Sierpcu z  dnia 3 grudnia 
2014 roku w sprawie zasad naliczania diet oraz zwrotu kosztów podróży 
przysługujących radnym Powiatu Sierpeckiego.



ZA R ZĄ D  PO W IA TU  

W  S IE R P C U

BRZ.0022.19.2018

Zsł. Nr ....Ś ł.......do protokołu

z posiedzenia Żarz? du Powiatu Sierpc, dnia 24,05.2018 r.

Działając na podstawie § 100 ust. 2 Statutu Powiatu Sierpeckiego (Dz. Urz. 
Woj. Maz. Nr 78, poz. 2488 z późn. zm.), zapraszam na posiedzenie Zarządu 
Powiatu, które odbędzie się dnia 23 maja 2018 roku o godz. 8:00 w Starostwie 
Powiatowym w Sierpcu.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Zapoznanie się z informacją o wynikach przeprowadzonego konkursu na 

stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki 
Zdrowotnej w Sierpcu.

4. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność 
Powiatu Sierpeckiego położonych w obrębie Studzieniec gm. Sierpc 
przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.

5. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu 
projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2018-2034.

6. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu 
projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Powiatu Sierpeckiego na 
rok 2018.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu 
projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji na roboty budowlane przy 
zabytku wpisanym do rejestru zabytków -  Zespół Klasztorny należący do 
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.

8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie posiedzenia.
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