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PROTOKÓŁ Nr 157.2022
Z POSIEDZENIA

ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

w dniu 22 grudnia 2022 r.

Przewodniczył: Pan Andrzej Cześnik - Starosta Sierpecki.
Protokołowała: Katarzyna Tomaszewska - podinspektor w Biurze Rady i Powiatu.

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

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godzinie 09:00.

W posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyli:
1. Pan Ryszard Dobiesz - Sekretarz Powiatu.
2. Pan Zbigniew Garwacki - Skarbnik Powiatu.
3. Pan Jerzy Suski - Mecenas.
4. Pan Przemysław Burzyński - Przewodniczący Rady Powiatu.
5. Pan Robert Makówka - Dyrektor SPZZOZ w Sierpcu.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyj ecie porządku posiedzenia.
3. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji porozumień między Powiatami

w zakresie pieczy zastępczej.
4. Zajęcie stanowiska w sprawie wysokości stawek za najem nieruchomości

oddanych w trwały zarząd ZS nr l w Sierpcu.
5. Podjecie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu

projektu uchwały w sprawie upoważnienia w 2023 roku Zarządu Powiatu do
zatwierdzania projektów konkursowych i systemowych zgłaszanych przez
Powiat Sierpecki oraz do wyrażania zgody na uczestnictwo Powiatu
Sierpeckiego w roli partnera w projektach konkursowych i systemowych
zgłaszanych przez inne podmioty.

6. Przyjęcie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2023-2035



oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na
2023 rok.

7. 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 2022-2035,

8. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu
projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu
Powiatu Sierpeckiego na 2022 r.

9. Przyjęcie protokołu: Nr 154.2022 z dnia l grudnia 2022r.
10. Sprawy różne.
11 .Zamknięcie posiedzenia.

/porządek posiedzenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt l Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.

Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu dokonał Pan Andrzej Cześnik - Starosta
Sierpecki witając biorących udział w posiedzeniu członków Zarządu Powiatu
(stan członków: 5 - obecnych) oraz zaproszonych gości.

Ad. pkt 2 Przyjęcie porządku posiedzenia.

Starosta Pan Andrzej Cześnik zaproponował, aby rozszerzyć porządek posiedzenia
o pkt. 8a w brzemieniu: Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady
Powiatu projektu uchwały w sprawie ustalenia wydatków budżetu Powiatu
Sierpeckiego, które nie wygasają z upływem 2022 roku oraz określenia planu
finansowego i terminu dokonania tych wydatków.
Członkowie Zarządu jednogłośnie przyjęli porządek posiedzenia wraz ze zmianą.

Ad. pkt. 3 Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji porozumień miedzy
Powiatami w zakresie pieczy zastępczej.
Starosta Pan Andrzej Cześnik poinformował, iż PCPR w Sierpcu, zgodnie z planem
pracy Zarządu Powiatu w Sierpcu przedłożyło sprawozdanie z realizacji porozumień
między powiatami w zakresie pieczy zastępczej, z którym członkowie zarządu
zapoznali sięJzałączniknrbto mniejszego protokołu/,

Ad. pkt. 4 Zajęcie stanowiska w sprawie wysokości stawek za najem
nieruchomości oddanych w trwały zarząd ZS nr l w Sierpcu.
Starosta Pan Andrzej Cześnik poinformował, iż Dyrektor ZS nr l w Sierpcu zwrócił
się z prośbą o zaopiniowanie wysokości wprowadzonych od 2 stycznia 2023 r.



stawek za najem nieruchomości oddanych w trwały zarząd ZS nr l
w Sierpcu/wmosefe stanowi załącznik ntyo niniejszego protokołu/.

Członkowie po zapoznaniu się z dokumentami pozytywnie zaopiniowali
przedstawione we wniosku wysokości stawek oddanych w trwały zarząd placówki.

Ad. pkt. 5 Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu
w Sierpcu projektu uchwały w sprawie upoważnienia w 2023 roku Zarządu
Powiatu do zatwierdzania projektów konkursowych i systemowych zgłaszanych
przez Powiat Sierpecki oraz do wyrażania zgody na uczestnictwo Powiatu
Sierpeckiego w roli partnera w projektach konkursowych i systemowych
zgłaszanych przez inne podmioty.
Sekretarz Pan Ryszard Dobiesz przedstawił wniosek wraz
z uzasadnieniQm./wniosek stanowi załącznik n&lo niniejszego protokołu/.

Pytań i uwag nie było.

Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu jednogłośnie (5-za) podjęli:

UCHWAŁA NR 754.157.2022
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały
w sprawie upoważnienia w 2023 roku Zarządu Powiatu do zatwierdzania
projektów konkursowych i systemowych zgłaszanych przez Powiat Sierpecki
oraz do wyrażania zgody na uczestnictwo Powiatu Sierpeckiego w roli partnera
w projektach konkursowych i systemowych zgłaszanych przez inne
podmioty/uchwała stanowi załącznik nrpdo niniejszego protokołu/.

Ad. pkt. 6 Przyjęcie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2023-2035 oraz
projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2023
rok.

Skarbnik Pan Zbigniew Garwacki przedstawił autopoprawkę do projektów uchwał,
która znajdują się w załączniku nĄdo niniejszego protokołu.

Następnie członkowie zarządu przyjęli autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2023-
2035 oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na
2023 rok.



Ad. pkt. 7 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 2022-2035.

Skarbnik Pan Zbigniew Garwacki przedstawił zmiany, jakie zaszły w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2022-2035, które znajdują się w
załączniku do uchwały.

Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu jednogłośnie (5-za) podjęli:

UCHWAŁA NR 755.157.2022
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały
zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Sierpeckiego na łata 2022-2035/acAwafa stanowi załącznik nrlydo niniejszego
protokołu/.

Ad. pkt. 8 Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w
Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu
Powiatu Sierpeckiego na 2022 r.

Skarbnik Pan Zbigniew Garwacki przedstawił zmiany, jakie zaszły w Budżecie
Powiatu Sierpeckiego na 2022 r, które znajdują się w załączniku do uchwały.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu jednogłośnie (5-za) podjęli:

UCHWAŁA NR 756.157.2022

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały
zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na
2022 rjuckwała stanowi załącznik nr&do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt. 8a Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu
projektu uchwały w sprawie ustalenia wydatków budżetu Powiatu Sierpeckiego,
które nie wygasają z upływem 2022 roku oraz określenia planu finansowego
i terminu dokonania tych wydatków.
Pan Skarbnik poinformował, iż Dyrektor ZDP w Sierpcu złożył wniosek
o przesuniecie płatności zadania dotyczącego przebudowy mostu w miejscowości
Boźewo, w ciągu drogi powiatowej Sikórz-Mochowo. Wyjaśnił, iż w przypadku
inwestycji zakończonej, a nierozliczonej można przenieść wydatki niewygasające
najpóźniej do 30 czerwca. Inwestycja ta fizycznie ma zostać zakończona jeszcze
w tym roku. Wyjaśnił, iż organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może
ustalić w drodze uchwały wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku



budżetowego. W wykazie tym ujmuje się wydatki związane z realizacją umów
w sprawie zamówienia publicznego, a także które zostaną zawarte w wyniku
zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w którym
dokonano wyboru wykonawcy. Środki na wydatki niewygasające są gromadzone na
wyodrębnionym subkoncie podstawowego rachunku bankowego Powiat.
Wicestarosta Pan Sławomir Olejniczak wyjaśnił, iż inwestycja jest realizowana
i fizycznie zostanie wykonana do końca tego roku. Natomiast nie zdążymy wypłacić
w tym roku środków finansowych, a więc płatności dokonamy w przyszłym roku.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu jednogłośnie (5-za) podjęli:

UCHWAŁA NR 757.157.2022

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały w sprawie
ustalenia wydatków budżetu Powiatu Sierpeckiego, które nie wygasają
z upływem 2022 roku oraz określenia planu finansowego i terminu dokonania
tych wydatkó w/HC/zwa/a stanowi załącznik nr do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt. 9 Przyjęcie protokołu: Nr 154,2022 z dnia l grudnia 2022r.

Członkowie zarządu przyjęli protokół Nr 154.2022 z dnia l grudnia 2022r.

Pan Skarbnik poinformował, iż powinny również zostać podjęte uchwały w sprawie
uchwalenia w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2035 wraz
z autopoprawką oraz w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok
2023 wraz z autopoprawką.

Pan Starosta zaproponował rozszerzenie porządku posiedzenia o pkt. 11
w brzemieniu: „Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu
projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Sierpeckiego na lata 2023-2035 wraz z autopoprawką" oraz o pkt. 12 w
brzemieniu „Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu
projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2023 rok
wraz z autopoprawką".
Członkowie zarządu wyrazili zgodę.

Ad. pkt. 10 Sprawy różne.

1. Zajęcie stanowiska w sprawie wniosku Dyrektora SPZZOZ w Sierpcu
o udzielenie pożyczki w kwocie 800.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę
wynagrodzeń dla pracowników SPZZOZ w Sierpcu.



Pan Starosta wyjaśnił, iż pożyczka dla szpitala została przyznana w tym roku.
Zgodnie z ustaleniami Pan Dyrektor jest zobowiązany zwrócić ją na koniec grudnia
tego roku. Jednocześnie zwrócił się o ponowne udzielenie pożyczki w takiej samej
kwocie w styczniu 2Q2?>rJpismo stanowi załącznik nr uo mniejszego protokołu/.
Dodał, że w dniu wczorajszym wpłynęły kolejne pisma do Starostwa. Jedno
skierowane zostało do Przewodniczącego Rady Powiatu, drugie z kolei dotyczy
regulowania rat kapitałowych kredytu obrotowego nieodnawialnego wynikającego
z umowy zawartej w dniu 13 listopada 2018r. przez Powiat Sierpecki.

Pan Starosta zwrócił się do członków zarządu z pytaniem, jakie ich zdanie na temat
ponownego wniosku o udzielenie pożyczki na rzecz SPZZOZ w Sierpcu w kwocie
800 000,00 zł.

Pan Mecenas powiedział, że ze złożonego wniosku przez Pana Dyrektora wnioskuje,
iż Dyrektor występuje o udzielenie pożyczki jeszcze w tym roku z budżetu roku
2022. Zarząd Powiatu z powodów formalnych nie może ponownie udzielić pożyczki
z budżetu 2022. Natomiast trzeba odpowiedzieć na pytanie, czy w budżecie 2023 jest
możliwość udzielenia pożyczki dla szpitala.

Pan Sekretarz wyjaśnił, iż Pan Skarbnik rozmawiał z przedstawicielami Regionalnej
Izby Obrachunkowej i zgodnie z ustaleniami pożyczka taka musi być najpierw
poprzedzona zmianą w budżecie. Zmiana ta dokonana musi zostać przez Radę
Powiatu poprzez wydzielenie danej kwoty na ten cel. Dopiero po sesji Rady Powiatu
powinno odbyć się posiedzenie Zarządu Powiatu, który podejmie uchwałę w sprawie
udzielenia pożyczki w ramach upoważnienia budżetowego. W związku z tym,
w pierwszych dniach stycznia powinny zostać zwołane obrady Rady Powiatu,
w trakcie których zostanie wydzielona kwota 800 000 zł w Budżecie Powiatu.
Wyjaśnił, że Rada Powiatu jest organem stanowiąco-kontrolnym, a więc Regionalna
Izba Obrachunkowa interpretuje to tak, iż najpierw to Rada Powiatu podejmuje
decyzja, a następnie zwoływane jest posiedzenie Zarządu Powiatu.
Pan Skarbnik powiedział, że w prowizorium była propozycja 800 000 zł, które
ostatecznie RIO przyjęło. Dodał, że zmieniły się zasady. Kiedyś była taka sytuacja,
że podpisywana była umowa w związku z udzieleniem pożyczki dla szpitala i nie
było tzw. zamrożenia środków swoich na tę pożyczkę. Umowa była podpisywana,
a środki były przeznaczane z budżetu na inne cele. W związku z tym było zagrożenie,
że gdyby szpital tej pożyczki nie spłacił, to doszłoby do naruszenia dyscypliny
finansów publicznych.
Następnie dodał, że w przypadku ponownego udzielenia pożyczki dla szpitala, Rada
Powiatu musi na początku stycznia wprowadzić do budżetu odpowiedni zapis,
a nie tylko pełnomocnictwo kompetencyjne.



Pan Mecenas powiedział, że wynika z tego, że w budżecie muszą być dwa zapisy.
Pierwszy upoważniający Zarząd Powiatu do zaciągania pożyczek, a drugi
(jak wpłynie wniosek o pożyczkę) dotyczy wprowadzenia zmian w budżecie.
I teraz pojawia się pytanie, czy po uchwaleniu budżetu 28 grudnia już można
zmieniać ten budżet, w następnym punkcie,
Pan Skarbnik odpowiedział, że budżet zostanie uchwalony pod koniec grudnia,
ale obowiązywać będzie dopiero od l stycznia.
Pan Marek Chyliński zapytał, czy jest nam wiadomo na jak długo Pan Dyrektor
chce dostać pożyczkę? Jego zdaniem powinno być to nie dłużej jak trzy miesiące.
Uważa, że jeśli po tych trzech miesiącach będzie zachodziła potrzeba udzielenia
kolejnej pożyczki, a w budżecie te środki będą, to ta pożyczka będzie znów
udzielona. Nie jest za tym, aby udzielić pożyczkę szpitalowi, którą Pan Dyrektor
odda pod koniec przyszłego roku.
Pan Skarbnik powiedział, że Pan Dyrektor powinien przedstawić Zarządowi
Powiatu po pierwsze plan naprawczy i weryfikację jego realizacji, po drugie źródła
spłaty wnioskowanej pożyczki, a także określenie terminu jej spłaty. Dodał,
że żadnych z tych elementów nie ma w złożonym przez Pana Dyrektora wniosku.
Powtórzył, że powinien zostać przedłożony plan naprawczy, z którego będzie
wynikało jakie działania są podejmowane, jakie są przepływy środków finansowych
łącznie nawet z kopiami dokumentów czy umów uwiarygadniającymi, że źródła
dochodów będzie posiadał. Następnie Pan Skarbnik przytoczył treść opinii RIO:
„Począwszy od 2023 roku, jak i w latach następnych objętych projektem WPF
spełniona jest relacja w zakresie indywidualnego wskaźnika zadłużenia liczonego
zgodnie z art. 243 u.f.p. Skład Orzekający zwraca jednak uwagę na występujące
ryzyko niespełnienia powyższej relacji w latach 2025, 2029, 2030 i 2031, albowiem
różnica między dopuszczalnym wskaźnikiem spłaty zobowiązań (póz. 8,3),
a wskaźnikiem planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (póz. 8.1) kształtuje się
poniżej 1% i wynosi odpowiednio 0,52%, 0,76%, 0,81% i 0,99%. Zasadne jest zatem,
aby jednostka na bieżąco analizowała sytuację finansową Powiatu w aspekcie
planowanych i wykonanych wielkości wpływających na ustalenie relacji określonej
w art 243 u.f.p i podejmowała działania mające na celu poprawę indywidualnego
wskaźnika zadłużenia ".

Pan Skarbnik jest przeciwny udzieleniu pożyczki, jak i dotacji w kwocie l 000 000 zł
bez planów inwestycyjnych, zaopiniowanych przez Społeczną Radę. Powiedział,
że już w 2021 r. na posiedzeniu Rady Społecznej sygnalizował, że szpitalowi brakuje
800 000 zł. Potem w styczniu Pan Dyrektor przedstawił l 200 000 zł zysku, gdzie
przestrzeń między l 200 000 zł, a 800 000 zł jest 2 000 000 zł. Następnie w styczniu
2022 r. przedstawił stratę planu finansowego w kwocie 2 000 000 zł. Panu



Dyrektorowi obecnie brakuje ponad 5 000 000 zł, a na koniec przyszłego roku będzie
to 10 000 000 zł. I tutaj się pojawia pytanie, skąd wziąć na to pieniądze.

Należy pamiętać, że powiat sierpecki ma nie tylko szpital, ale także inne jednostki
organizacyjne. Analizując aspekt finansowy powiatu na dzień dzisiejszy Pan
Skarbnik zajmuje negatywne stanowisko wobec wniosku złożonego przez Pana
Dyrektora.

Pan Sławomir Krystek powiedział, że jeśli chodzi o finansowy aspekt to Pan
Skarbnik ma rację. Nadmienił jednak, że należy brać również pod uwagę inne
aspekty, w tym społeczny. W związku z tym należy te sprawy wypośrodkować.
Udzielenie tej pożyczki ma zabezpieczyć źródła wypłaty pracowników jednostki
podległej, dlatego nie wyobraża sobie, żeby tej pożyczki nie udzielić. Dodał, że
wniosek Pana Dyrektora jest napisany bardzo ogólnie i zawiera błędy formalne oraz
rzeczowe. Brakuje pewnych informacji, przede wszystkim do kiedy Pan Dyrektor
spłaci tę pożyczkę i w jaki sposób to spłaci.

Pan Sekretarz nadmienił, iż złożony przez pana Dyrektora wniosek został
przedłożony w celu rozpatrzenia Zarządowi Powiatu. Jeśli wniosek jest
niekompletny, to Pan Skarbnik powinien wystąpił o jego uzupełnienie i wskazać jakie
elementy powinny zostać zawarte.
Pan Skarbnik powiedział, że właśnie w tym celu zabrał głos i będzie chciał to
przekazać Panu Dyrektorowi dzisiaj na posiedzeniu Zarządu. Dodał, że zaplanowane
są w budżecie podwyżki, np. dla sfery budżetowej. Trwają negocjacje,
aby było to albo 13%, albo 18%, Zwrócił się do członków zarządu mówiąc, iż dając
szpitalowi daną kwotę, niestety nie będzie możliwości dania podwyżek w sferze
budżetowej.
Pan Marek Chyliński podtrzymał swoje stanowisko dotyczące udzielenia pożyczki
Panu Dyrektorowi na maksymalnie trzy miesiące. Uważa, że jeżeli szpital po tych
trzech miesiącach będzie potrzebował ponownego udzielenia pożyczki, a powiat
będzie w stanie jej udzielić, to nie widzi problemu, aby Pan Dyrektor złożył
ponownie wniosek.

Salę posiedzenia opuścił Pan Marek Chyliński, a przybył Pan Robert Makówka - Dyrektor
SPZZOZ w Sierpcu.

Pan Starosta powiedział, że zgodnie z ustaleniami temat pożyczki w kwocie
800 000 zł (udzielonej w roku 2022) zamykamy poprzez wpłatę tych środków
28 grudnia. Dodał, że Pan Dyrektor skierował do Zarządu Powiatu wniosek
o udzielenie kolejnej pożyczki w kwocie 800 000 zł z początkiem stycznia
przyszłego roku. Wyjaśnił Panu Dyrektorowi, iż są pewne wątpliwości legislacyjne



związane chociażby z RJO, a także związane z niekompletnością wniosku. Chodzi
o to, że wraz ze złożonym wnioskiem powinien zostać przedłożony plan naprawczy-
kiedy, w jakim okresie planowana jest spłata pożyczki. Dodał, że Zarząd Powiatu po
przeprowadzonej dyskusji doszedł do wniosku, iż zgadzają się na udzielenie pożyczki
z koniecznością spłaty do końca I kwartału 2023r.
Pan Robert Makówka powiedział, że do września przyszłego roku plan naprawczy
zostanie złożony, do czego zobowiązuje ustawa. Wyjaśnił, iż działania, które zostały
podjęte w październiku i listopadzie przynoszą efekty i wymierne skutki. Zamiast
straty w kwocie l 600 000 zł jest strata nieco ponad 500 000 zł za dwa miesiące.
Uważa, że jest to potężny sukces. Natomiast problem dotyczy płynności finansowej,
mianowicie chodzi o brak środków związany ze spłatą zobowiązań wymagalnych.
800 000 zł jest to kwota, której co miesiąc brakuje do wypłaty wynagrodzeń.
Wiadomo też, że od l lipca 2023 r. wynagrodzenia pracowników wzrosną o kolejne
13%. Na chwilę obecną zastanawiają się, czy przyjąć to, co przedstawił NFZ.
NFZ zaproponował na razie warunki na pół roku i z nich wynika wzrost o 630 000 zł.
Jest to zmiana bardzo sprytna, bo jest to zmiana, w której daje się nam wzrost
wynagrodzenia o 3 200 000 zł, więc gdyby tak było - byłoby rewelacyjnie. W tej
sytuacji, z punktu widzenia płynności finansowej, szpital nie miałby żadnych
problemów. Natomiast zabiera nam się dodatek korygujący, który był w zeszłym roku
w kwocie 2 600 000 zł. Oznacza to wzrost finansowania na przyszły rok dla szpitala
w kwocie 630 000 zł na pół roku. Warunki przedstawione przez NFZ dotyczą tylko
pierwszego półrocza, a więc nie ma żadnej wiedzy, jak będzie wyglądać
finansowanie w kolejnych miesiącach.

Wyjaśnił, iż w piśmie, które skierował do Zarządu wskazał dwie podstawowe dane.
Po pierwsze jest to wynik finansowy, który wynosi -3 478 000 zł i to jest akurat
pozytywy wskaźnik. Natomiast z drugiej strony mamy zobowiązania wymagalne na
poziomie 2 937 000 zł. W kolejnych miesiącach nie jesteśmy w stanie funkcjonować
dalej nie płacąc zobowiązań. Robimy wszystko, aby jeszcze w grudniu zapłacić
zobowiązania z sierpnia w kwocie 152 000 zł oraz z września w kwocie 412 000 zł.
Dodał, że nie będzie patrzył na to, czy będzie szpital miał pieniądze na
wynagrodzenia za grudzień czy nie, bo w innym przypadku nie będzie mógł
prowadzić działalności. Nie jesteśmy w stanie się zbilansować przy obecnych
przychodach i kosztach. Do tego trzeba także dodać fakt, iż od l stycznia wszyscy
nasi dostawcy podnieśli kwoty o wzrost wynagrodzenia minimalnego.
Podsumował, że to jest cały plan naprawczy. Jedynym płatnikiem jest NFZ. W dniu
wczorajszym Pan Minister Zdrowia poinformował, iż w styczniu zamierza w trybie
pilnym przedstawić projekt nowej reformy szpitalnictwa. Założenie projektu jest
lakiem iż zostaną przeznaczone środki z budżetu państwa na lata 2023,2024,2025 w



kwocie stu procent zobowiązań wymagalnych szpitali. Szpitale mogłyby liczyć na
wsparcie gdyby weszły w ten program restrukturyzacyjny, opisany szczegółowo w
ustawie, którą proponuje minister. Co prawda 2023 rok nie zapowiada się zbyt
pozytywnie, ponieważ w warunkach finansowych, które są do projektu załączone na
2023 rok przeznaczono tylko 100 000 000 zł z budżetu państwa na sfinansowanie
planów naprawczych. Dopiero w roku 2024 i 2025 są to kwoty przekraczające
l 200 000 000 zł. Natomiast na lata 2026-2031 rząd proponuje wsparcie na działania
naprawcze w kwocie 300 000 000 zł rocznie.

Pan Starosta powiedział, żeby wrócić do bieżącej działalności szpitala. Rozumie, że
udzielona pożyczka zostanie zwrócona 28 grudnia, co potwierdził Pan Dyrektor.
Następnie oznajmił, iż członkowie zarządu chcieliby dostać plan naprawczy, a także
termin kiedy kolejna pożyczka zostanie spłacona, Wolą zarządu jest to koniec
I kwartału 2023r.

Pan Robert Makówka przeprosił, że powie wprost, ale taka pożyczka nie ma
żadnego sensu, ponieważ na pewno nie uda jej się spłacić do tego czasu. Dodał, że
dojdzie w końcu do takiej sytuacji, że nie wypłacimy wynagrodzeń. Czy nie
zapłacimy ich w styczniu, czy w marcu jest tylko oszukiwaniem się. Nas na pewno
nie będzie stać w marcu. W chwili obecnej chwili nie płacimy ZUS-u. Na ZUS-ie
zależy mu najbardziej, ponieważ odpowiada za to własnym majątkiem. My dzisiaj
zbieramy pieniądze, aby oddać tę pożyczkę i kolejną pulę zbieramy, by zapłacić ZUS,
którego nie zapłaciliśmy za rok bieżący. W związku z powyższym na pewno nie uda
mu się oddać pożyczki w tym terminie, a więc nie podpisze takiej umowy, w której
będzie do tego zobowiązany.
Pan Sławomir Krystek zwrócił się do Pana Dyrektoria mówiąc, że jest konieczność
poprawienia wniosku ze wskazaniem konkretnych terminów. Nie rozumie dlaczego
Pan Dyrektor miałby mieć problem z podpisaniem takiej umowy określającej termin
spłaty pożyczki do dnia 31 marca, ponieważ istnieje coś takiego jak renegocjowanie
umów. Zarząd Powiatu musi brać także pod uwagę własne zobowiązania, które
istnieją i dbać o swoje jednostki, w tym szpital.
Pan Starosta powiedział, iż Żarząc Powiatu wypracował wspólne stanowisko, aby
udzielić pożyczki na rzecz szpitala do 31 marca 2023r.
Pan Robert Makówka odpowiedział, że nie wie, czy te 800 000 zł wystarczy na
wynagrodzenia. Ilość zobowiązań w kwocie 2 900 000 zł musimy zejść do kwoty co
najmniej l 000 000 zł. Jest jedna tura umów, których nie przedłużamy
z pracownikami, natomiast w styczniu kolejnych 20 pracowników straci pracę.
Większość szpitali wypowiedziało umowy o pracę swoim pracownikom. Szpitale nie
płacą od dwóch do trzech miesięcy.



Pan Starosta poruszył kolejny temat, a mianowicie zapytał co dalej z oddziałami,
które są zawieszone. Było powiedziane, że z dniem 15 stycznia oddziały zaczną
funkcjonować. Następnie zwrócił się Pana Roberta Makówki mówiąc, iż Zarząd
Powiatu zobowiązuje Pana Dyrektora do tego, aby spotkać się 28 grudnia, aby
w temacie zawieszonych oddziałów wypracować wspólne stanowisko.
Pan Robert Makówka powiedział, że od pół roku namawia i prosi wszystkich, żeby
spróbować przeprowadzić restrukturyzację szpitala. Była wola NFZ, natomiast nie
było woli po stronie radnych. Wobec powyższego mamy sytuację jaką mamy.
Nie wie co będzie po 15 stycznia. Na pewno po 15 stycznia nie podpisze jako
Dyrektor żadnej nowej umowy kontraktowej, ani o pracę, ponieważ nie będzie
w stanie się z niej wywiązać. Jest ok. 20 umów, których nie przedłużymy.
Pan Sławomir Krystek powiedział, że owszem słyszał propozycje Pana Dyrektora.
Zapytał jednak, czy formalnie zostały złożone propozycje w sprawie
przeprowadzenia restrukturyzacji szpitala.
Pan Robert Makówka odpowiedział, że nie, ponieważ był hamowany przed
składaniem pism. W związku z tym w dniu wczorajszym złożył takie pisma.
Pan Sławomir Krystek zapytał, czy jest fizyczna możliwość przedstawienia zarysu
planu, który powinien zostać wdrożony po l stycznia, żeby członkowie Zarządu
mogli nad czymś dyskutować.

Pan Robert Makówka powiedział, że do Rady Społecznej wpłynie wniosek
0 zmiany w statucie w strukturze szpitala, czyli wykreślenie oddziału położniczego
1 noworodkowego. Następnie Rada Społeczna zaopiniuje tę propozycję.
Pan Sławomir Krystek oznajmił, iż byłaby to duża zmiana w strukturze szpitala.
W związku z powyższym, pojawia się pytanie o możliwość zabezpieczenia tych
usług dla mieszkańców i potencjalnych pacjentów, tzn. co my im proponujemy
w zamian.

Pan Dyrektor SPZZOZ wyjaśnił, iż tak jak to wygląda od ponad dwóch lat. Dodał,
że mamy epidemię w pediatrii w Polsce, głównie dotyczącą noworodków. Trzeba się
cieszyć, że szpital w Sierpcu zamknął pediatrię, bo gdyby tego nie zrobił, nie byłoby
pediatrów w innych szpitalach. Gdybyśmy my mieli pediatrię, to ci lekarze nie
mogliby pracować w Płocku. Do szpitala w Sierpcu nie ściągniemy nowych nazwisk.
Żeby uruchomić oddział pediatrii, czy położnictwa musimy rozmontować inny
oddział. To tylko teoretycznie ładne wygląda, że oddział byłby w Sierpcu. Podkreślił,
że tylko teoretycznie. Byśmy zepsuli dobrze działające oddziały, które są lepiej
wyposażone, które mają zaplecze w postaci intensywnej terapii, której my nie mamy.
Dodał, ze pediatrii na razie nie planujemy likwidować. Czekamy na program,
o którym mówił Dyrektor Terek. W zamiarze jest reaktywacja pediatrii w kształcie,
o jakim mówił Dyrektor Terek. Dopóki jednak nie poradzimy sobie



z zobowiązaniami wymagalnymi na pewno nie uruchomimy tego produktu, ponieważ
nie podpisze umów z lekarzami, którym nie będzie w stanie zapłacić wynagrodzenia.
Pan Starosta podsumowując przeprowadzoną dyskusję powiedział, iż po pierwsze
pożyczka udzielona na rzecz szpitala w roku 2022 ma zostać oddana do 28 grudnia
2022r. Po drugie, członkowie zarządu pozytywnie zajął pozytywne stanowisko
w sprawie wniosku Pana Dyrektora o udzieleniu pożyczki w roku 2023 w terminem
spłaty do końca I kwartału 2023r. Po trzecie ma odbyć się spotkanie w dniu
29 grudnia 2022r. z Panem Dyrektorem w celu wypracowania wspólnego stanowiska
w sprawie funkcjonowania oddziałów w SPZZOZ w Sierpcu.

Pan Dyrektor podkreślił, iż dopóki szpital nie odzyska płynności finansowej nie
jesteśmy w stanie uruchomić żadnej nowej działalności. Proponował pewne
rozwiązanie, na które Państwo Radni nie chcieli wyrazić zgody. Proponował, aby
utworzyć ZOL i zwiększyć internę. Takiej woli ze strony Radnych nie było, więc
jesteśmy w miejscu, w jakim jesteśmy.

Ad. pkt. 11 Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu
projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Sierpeckiego na lata 2023-2035 wraz z autopoprawką,

Członkowie Zarządu Powiatu jednogłośnie (5-za) podjęli:

UCHWAŁA NR 758.157.2022
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na łata
2023-2035 wraz z autopoprawką/uchwała stanowi załącznik nnĄdo niniejszego
protokołu/.

Ad. pkt. 12 Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu
projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2023
rok wraz z autopoprawką.
Członkowie Zarządu Powiatu jednogłośnie (5-za) podjęli:

UCHWAŁA NR 759.157.2022

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały w sprawie
uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2023 rok wraz
z autopoprawką/uchwała stanowi załącznik nr do niniejszego protokołu/.

Więcej uwag i pytań nie było.



Na tym posiedzenie Zarządu Powiatu zakończono.

Protokołowała

Katai zyna Tomaszewska

Zarząd

Andrzej Cześnik

Sławomir Olejniczak

Sławomir Krystek

Dariusz Twardowski

Marek Chyliński



LISTA OBECNOŚCI
CZŁONKÓW ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
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na posiedzeniu w dniu 22 grudnia 2022r.
* z posiedzenia Zarzi du Powiatu

L.p. Nazwisko i imię Funkcja Podpis

1. Andrzej Cześnik Starosta

2. Sławomir Olejniczak Wicestarosta

3. Sławomir Krystek Członek

4. Marek Chyliński Członek

5. Dariusz Twardowski Członek



ZARZĄO-POWIATU Zat. Nr .„„sL „ dp protokołu

W SIERPCU zpwtofanb Z»* fti Powiatu SierPc> *** 20 &»*»* 2022 r.

BRZ.0022.41.2022 KrA5Ł3CSVfl clgLisL

Działając na podstawie § 76 ust. 2 Statutu Powiatu Sierpeckiego (Dz. Urz.
Woj. Maź. z 2019 r. póz. 499), zapraszam na 157 posiedzenie Zarządu Powiatu,
które odbędzie się w dniu 22 grudnia 2022 r. o godz. 09:00 w Starostwie
Powiatowym w Sierpcu.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyj ecie porządku posiedzenia.
3. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji porozumień między Powiatami

w zakresie pieczy zastępczej.
4. Zajęcie stanowiska w sprawie wysokości stawek za najem nieruchomości

oddanych w trwały zarząd ZS nr l w Sierpcu.
•5. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu

projektu uchwały w sprawie upoważnienia w 2023 roku Zarządu Powiatu do
zatwierdzania projektów konkursowych i systemowych zgłaszanych przez
Powiat Sierpecki oraz do wyrażania zgody na uczestnictwo Powiatu
Sierpeckiego w roli partnera w projektach konkursowych i systemowych
zgłaszanych przez inne podmioty.

.6. Przyjęcie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2023-2035
oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na
2023 rok.

7. 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 2022-2035.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu
projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu
Powiatu Sierpeckiego na 2022 r.

9. Przyjęcie protokołu: Nr 154.2022 z dnia l grudnia 2022r.
lO.Sprawy różne.
11. Zamknięcie posiedzenia.

STARGfaTA

Andrzej Smbmfr Cześnik


