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PROTOKÓŁ Nr 24.2019 
Z POSIEDZENIA

ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU 
w dniu 11 lipca 2019r.

Przewodniczył: Pan Jarosław Ocicki - Wicestarosta 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. 12:00 (po obradach sesji Rady Powiatu 
w Sierpcu)

W posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyli:
1. Pan Krzysztof Sobiecki -  Skarbnik Powiatu,
2. Pan Ryszard Dobiesz -  Sekretarz Powiatu,
4. Pani Małgorzata Korpolińska -  Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu w Sierpcu,
5. Pan Robert Makówka -  p. o. Dyrektor SPZZOZ w Sierpcu

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pożyczki z budżetu Powiatu dla 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na regulowanie przez Powiat Sierpecki 
w roku 2019 zobowiązań na podstawie umowy poręczenia kredytu dla Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie na czas 
oznaczony wynoszący 3 lata terenu boiska na nieruchomości oddanej w trwały zarząd 
Liceum Ogólnokształcącemu w Sierpcu.
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie posiedzenia.

/porządek posiedzenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu/



Ad. pkt 1
Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu dokonał Pan Jarosław Ocicki -  Wicestarosta 
Sierpecki witając biorących udział w posiedzeniu członków Zarządu (stan członków 
-  4) oraz zaproszonych gości.

Ad. pkt 2
Członkowie Zarządu Powiatu jednogłośnie (4-za) przyjęli porządek posiedzenia Zarządu 
Powiatu w dniu 11 lipca 2019r.

Ad. pkt 3
Pan Wicestarosta poinformował, iż Pan Robert Makówka -  p. o. Dyrektora SPZZOZ ^  
w Sierpcu wystąpił z wnioskiem w sprawie udzielenia pożyczki krótkoterminowej 
z terminem spłaty do dnia 31 października 2019r. /wniosek stanowi załącznik nr 3 do 
niniejszego protokołu/.
Głos zabrał Pan Krzysztof Sobiecki -  Skarbnik Powiatu.
Pan Skarbnik powiedział, że w uchwale budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2019r. 
w § 10 jest zapis „Rada Powiatu upoważnia Zarząd Powiatu do udzielania w roku 
budżetowym pożyczek do kwoty 500.000zł”. Wyjaśnił, iż w związku z wnioskiem 
złożonym przez p. po. Dyrektora SPZZOZ w Sierpcu z prośbą o udzielenie pożyczki na 
restrukturyzację zobowiązań wymagalnych i trudną sytuację szpitala, taka pożyczka 
może zostać udzielona. Oznajmił, że istnieje taka możliwość ponieważ środki, które 
będą potrzebne na finansowanie inwestycji w późniejszym terminie, można przeznaczyć 
na pożyczkę. Pan Skarbnik powiedział, że nie może być tak, aby ta pożyczka nie została 
spłacona, ponieważ grozi to dyscypliną finansów publicznych dla Zarządu Powiatu. 
Dodał, iż w dokumentach które otrzymali członkowie Zarządu przedstawiony został ^  
projekt umowy.
Pan Wicestarosta dodał, iż takie pożyczki były udzielane co roku.
Pan Skarbnik wyjaśnił, iż nie były co roku, ale zdarzały się. Dodał, iż ostatnio taka 
pożyczka była udzielona w roku 2018.
Pani Małgorzata Korpolińska zapytała, czy pożyczki były udzielane na podobną kwotę?
Pan Skarbnik odpowiedział, że na różne kwoty były udzielane pożyczki. Największa 
kwota to 400.000 zł. Oznajmił, iż obecnie przekazywana jest kwota 300.000 zł.
Pan p. o. Dyrektor SPZZOZ powiedział, iż wniosek został złożony na kwotę 300.000 zł, 
a okres spłaty przypada na koniec października br. Wyjaśnił, iż w związku z rosnącymi 
zobowiązaniami i z wieloma notami odsetkowymi, które obecnie są wystawiane 
szpitalowi, zostały rozpoczęte rozmowy z wierzycielami, aby dokonać restrukturyzacji 
zobowiązań i wydłużyć terminy płatności, a także prowadzone są rozmowy z 
wierzycielami w sprawie umorzenia not odsetkowych. Podkreślił, iż faktem jest to, że
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pojawia się wiele blokad ze strony dostawców, jakby konsekwencją były działania 
wcześniejsze, że nie rozmawiano z wierzycielami, którzy walczą o swoje środki. Stosują 
metodę, że dokonując kolejnego zamówienia należy wpłacić odpowiednią kwotę, co 
wiąże się z tym, że szpital w różnych okresach ma problemy z płatnościami. Dodał, iż 
w trakcie rozmów, które obecnie są prowadzone zawarto porozumienia z wierzycielami 
i dają efekty pozytywne. Uważa, że gdyby można było dojść z większością wierzycieli 
w zaległościach do 40 dni, a z niektórymi do 60 dni, to szpital mógłby dalej 
kontynuować działania restrukturyzacyjne. Ponadto Pan Dyrektor powiedział, że 
w miesiącu czerwcu w związku z budżetem, który zostały wprowadzony, szpital 
zaoszczędził na wydatkach w jednym miesiącu 80.000zł. Pierwotny zakładany plan na 
pół roku był, aby zaoszczędzić 200.000 zł. Dodał, iż czas wakacji wpływa korzystnie, 
ponieważ większość lekarzy przebywa na urlopach, a zgodnie z zawartymi umowami 
lekarze nie mają płatnych urlopów. W związku z powyższym z tego tytułu można 
pozyskać oszczędności. Pan Dyrektor powiedział, że jest świadomy, iż nie może 
doprowadzić do sytuacji, aby Powiat w związku z udzieloną pożyczką miał problem.

^  Pożyczka, która zostanie przekazana pozwoli dokonać pozytywnych rozmów 
dotyczących spłaty zaległości wymagalnych. Podkreślił, że jeżeli szpital nie otrzymałby 
tych środków, to w miesiącu lipcu nie jest w stanie spłacić żadnych zobowiązań.
Pan Sławomir Krystek zapytał, czy w zakresie oszczędności można przyjąć, że będzie 
to sytuacja cykliczna w związku z wprowadzeniem jakiś rozwiązań, czy nie spowodują 
obniżenia jakości świadczonych usług?
Pan p.o. Dyrektor odpowiedział, że zakłada iż te oszczędności będą cykliczne. 
Pierwotnie zakłada, że to będzie 200.000 zł na pół roku, natomiast miesiąc czerwiec 
miło zaskoczył, ponieważ jest oszczędności 80.000 zł. Podkreślił, iż w żaden sposób nie 
odbija się to na jakości świadczonych usług. Te zmiany dokonują się poprzez lepszą 
gospodarkę. Dodał, iż szpital na koniec maja miał zamrożone 500.000 zł w zapasach. 
Ponadto następują zmiany środków (materiałów, leków), które są używane w szpitalu. 
Podał przykład środka do znieczulenia, który jest o połowę tańszy, a jest to ta sama 
substancja tylko inny producent, gdzie oszczędność do końca roku wyniesie około

Ę )  40.000 zł. Ponadto powiedział, iż podobnie jest ze środkami czystości, gdzie szpital 
korzystał ze środków np. domestos, które są środkami najdroższymi. Obecnie 
przechodzi na system gdzie środki są wydzielane poprzez podajniki, które odpowiednią 
dozują odpowiednią porcję środka. Uważa, że w związku z tą zmianą pacjenci nie 
narzekają na metody leczenia, jak również nie ma obniżenia jakości świadczenia. Dodał, 
iż obecnie testowane są nowe podajniki na papier toaletowy, które ograniczą możliwość 
kradzieży. Stwierdził, że mydło i papier toaletowy w szpitalu znikają w potężnych 
ilościach. Oznajmił, iż na same środki czystości szpital miesięcznie wydaje 200.000 zł. 
Pan Skarbnik powiedział, iż kwota 80.000 zł oszczędności nie będzie razy kilka 
miesięcy. Dodał, iż przeżył kilka restrukturyzacji firm i uważa, że jest to z chwilowej
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oszczędności ze względu na zakazy. Dodał, iż będą oszczędności, ale nieproporcjonalne 
do tego miesiąca.
Pan p. o. Dyrektor stwierdził, iż wcześniej powiedział, że planowane jest 200.000 zł. 
Realnie założył, iż sukcesem będą oszczędności 200.000 zł przez pół roku.
Więcej pytań nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (4-za) podjęli:

UCHWAŁĘ Nr 129.24.2019
w sprawie udzielenia pożyczki z budżetu Powiatu dla Samodzielnego Publicznego 
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu uchwała stanowi załącznik nr 4 do 
niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 4
Pan Starosta poinformował, iż Pan Robert Makówka -  p.o. Dyrektor SPZZOZ 
w Sierpcu wystąpił z wnioskiem w sprawie rozpatrzenia możliwości spłaty rat 
kapitałowych kredytu obrotowego nieodnawialnego /wniosek stanowi załącznik nr 5 do 
niniejszego protokołu/.
Pan Skarbnik powiedział, że nie ma możliwości finansowania działalności bieżącej 
szpitala poprzez organ założycielski. Po przeanalizowaniu możliwości i uzyskaniu 
informacji z banku, która wynika z umowy poręczenia, Pan Skarbnik powiedział, iż na 
rok 2019 kwota z poręczenia wynosi 458.832zł. Dzieląc na 12 wynosi 38.236 zł 
miesięcznie. Jeżeli Powiat zacząłby spłacać raty od miesiąca lipca tj. 6 miesięcy, to 
kwota wynosiłaby 229.416 zł. Pan Skarbnik stwierdził, że wówczas jest to finansowanie 
działalności bieżącej szpitala. Dodał, że środki i tak były przekazywane dla szpitala, 
jako wydatki majątkowe. Pan Skarbnik powiedział, że wstąpienie w prawa wierzyciela 
tzn. że Powiat płaci raty. Rodzi konsekwencje art. 518 Kodeksu cywilnego, który mówi 
że: „Osoba trzecia, która spłaca wierzyciela nabyła spłaconą wierzytelność do 
wysokości dokonanej zapłaty: „jeżeli spłaci cudzy dług za, który jest odpowiedzialna 
osobiście albo pewnymi przedmiotami majątkowymi.” Uważa, że jest to subrogacja 
ustawowa i Powiat wstępuje w prawo wierzyciela. Pan Skarbnik powiedział, że 
z art. 518 wynika, że jeżeli zaspokaja się wierzyciela czyli bank, to uzyskuje się 
roszczenia na tę kwotę w stosunku do szpitala, czyli można żądać od szpitala, aby ta 
kwota została zwrócona. Pan Skarbnik przytoczył zapis umowy poręczenia, którą zawarł 
Powiat Sierpecki z bankiem, jak również opinię Mecenasa w powyższej sprawie.
Pan Sławomir Krystek powiedział, że jest to jedyna możliwość z której można 
skorzystać w tym przypadku. Czy były rozpatrywane inne możliwości pomocy?
Pan Skarbnik odpowiedział, że nie ma pomocy w celu przekazania środków dla szpitala. 
Wyjaśnił, iż są dwie możliwości gdzie Powiat może przekazać środki finansowe na
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wydatki bieżące: w trakcie roku budżetowego (spłacamy za szpital zobowiązania) 
i wówczas, kiedy Powiatu musi tzn. po roku budżetowym spłata amortyzacji, czyli 
wynik finansowy ujemny wyższy od amortyzacji, to wówczas Powiat musi pokryć 
różnicę.
Pan Sekretarz do opinii Mecenasa, powiedział, iż przedstawiona uchwała nie stworzy 
żadnej nowej sytuacji prawnej, ponieważ została stworzona uchwałą Rady Powiatu 
i zawartą umową.
Pan Sławomir Krystek uważa, że forma uchwały będzie właściwszą metodą.
Więcej pytań nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (4-za) podjęli:

UCHWAŁĘ Nr 130.24.2019
w sprawie wyrażenia zgody na regulowanie przez Powiat Sierpecki w roku 2019 

^  zobowiązań na podstawie umowy poręczenia kredytu dla Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu /uchwała stanowi 
załącznik nr 6 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 5
Pan Starosta poinformował, iż Pan Wojciech Rzeszotarski -  Naczelnik Wydziału 
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w związku z wnioskiem Pani Ewy Jancewicz 
-  Dyrektor Liceum ogólnokształcącego w Sierpcu wystąpił z wnioskiem w sprawie 
wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie na czas oznaczony wynoszący 3 lata terenu 
boiska na nieruchomości oddanej w trwały zarząd Liceum Ogólnokształcącemu 
w Sierpcu /wniosek stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu/.
Pan Kamil Różański zapytał, czy w/w boisko nie zostało już użyczone?
Pan Wicestarosta odpowiedział, iż Pani Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego podpisała 
umowę dotyczącą użyczenia boiska.
Pan Wicestarosta wyjaśnił, iż w razie prac związanych z modernizacją boiska przy 
Liceum, można rozwiązać umowę w ciągu 30 dni.
Więcej pytań nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (4-za) podjęli:
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UCHWAŁĘ Nr 131.24.2019
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie na czas oznaczony wynoszący 
3 lata terenu boiska na nieruchomości oddanej w trwały zarząd Liceum 
Ogólnokształcącemu w Sierpcu /uchwala stanowi załącznik nr 8 do niniejszego 
protokołu/.

Ad. pkt 6
Członkowie Zarządu Powiatu zapoznali się z pismem p. o. Dyrektora SPZZOZ 
w Sierpcu wystosowanego do Dyrektora Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego 
NFZ w Warszawie w sprawie rozłożenia na raty not księgowych /pismo stanowi 
załącznik nr 9 do niniejszego protokołu/.
Pan Wicestarosta powiedział, iż zostało wystosowane pismo do Dyrektora 
Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w sprawie rozłożenia na raty kwot 
należnych zobowiązań.
Pan Sławomir Krystek zapytał, czy jest oficjalne stanowisko i ostateczna decyzja 
w sprawie nałożonej kary w kwocie 45.000 zł.
Pan p. o. Dyrektor odpowiedział, że tak. Dodał, iż kwota 450.000 zł została 
w większości umorzona zredukowana do kwoty 45.000 zł.
Pan Sławomir Krystek zapytał, czy jest oficjalne pismo?
Pan p. o. Dyrektor odpowiedział, że jest. Dodał, że jest obecnie na etapie procedowania 
w sprawie rozłożenia na raty: kwoty 45.000 zł na 12 rat i kwoty ponad 1.000.000 zł na 
60 rat. Pan Dyrektor powiedział, że na kwotę 1.000.000 zł jeszcze nie ma decyzji, 
natomiast wpłynęło pismo od Dyrektora NFZ w Warszawie informujące, iż Dyrektor nie 
może samodzielnie podjąć decyzji o rozłożeniu na raty, a powyższą decyzję może 
podjąć tylko Prezes NFZ. Natomiast potrzebna jest opinia dyrektor, która jest już 
pozytywnie wystawiona.
Pan Kamil Różański zapytał czy, Pan Dyrektor powziął wiedzę, że ta sprawa została 
zgłoszona do organów ścigania?
Pan Wicestarosta odpowiedział, że nie ponieważ NFZ nie zgłosiło. Dodał, iż na pewno 
nie obejdzie się bez prokuratury, ponieważ jest to poświadczenie nieprawdy.
Ponadto Pan Sławomir Krystek powiedział, że na jednym z posiedzeń Komisji Spraw 
Społecznych Pan Dyrektor powiedział o pewnych nieprawidłowościach wynikających 
z gospodarki finansowej. Wykorzystując tę wiedzę niektórzy radni na posiedzeniu 
Zarządu, jak gdyby próbowali uzyskać wyjaśnienia i stwierdzenia, że Zarząd powinien 
tę sprawę zgłosić do prokuratury, bo jak nie zgłosi to prokurator zgłosi się do organu. 
Zapytał, czy są twarde dowody związane z tym co Pan Dyrektor powiedział na 
posiedzeniu Komisji, czy toczy się jakieś postępowanie wyjaśniające w jednostce 
mające na celu ustalić, czy były to jakieś nieprawidłowości, które były stanowione



w sposób świadomy, czy była to normalna gospodarka finansowa związana z 
określonymi środkami finansowymi?
Pan p. o. Dyrektora powiedział, że nie mówił aż tak drastycznie, ale w jego ocenie jest 
to pewnego rodzaju niekompetencja i brak należytej staranności. Dotyczy to różnych 
procesów inwestycyjnych, gdzie były różne projekty robione z których nic nie wynikało. 
Ponadto wprowadzenie jednego programu, a później wydatkowanie środków na kolejny 
program, podpisanie umów z firmą zewnętrzną dotyczącą rozliczeń szpitala, gdzie 
szpital do dnia dzisiejszego w jakiś sposób jest uzależniony. Oznajmił, iż takich umów 
nie podpisałby, gdzie daje możliwość finnie zewnętrznej robić wszystko i jest zapis, że 
za wszystko odpowiada szpital. Jest to zlecanie nie do końca przemyślanych koncepcji 
i trudno powiedzieć czy jest to już niegospodarność czy inna kompetencja. Stwierdził, 
że są to nie przemyślane działania. Podkreślił, iż przyjął zasadę taką, jeżeli chodzi 
o procesy inwestycyjne, to chciałby, aby była wykonana koncepcja, która będzie 
zatwierdzona przez Zarząd i według tej koncepcji próbować funkcjonować przynajmniej 
przez okres 2 lat. Stworzyć mapę drogową inwestycji, żeby inwestycje były w miarę 
możliwości do wykonania przez szpital. Powiedział, że w tym wszystkim zabrakło 
planowania, jeżeli chodzi o przeszłość. Uważa, że jest to pytanie, czy jest to 
niegospodarność czy brak przygotowania do zarządzania osób, które się tym zajmowały. 
Uważa, że być może nie było to celowe wyprowadzanie środków. Nie wie po co się 
wykonuje projekty, których się nie realizuje. Uważa, że jest to z góry działanie, które 
było bezsensowne. Podobnie jest z procesem kontrolnym w poradniach. Stwierdził, że 
dyrektor szpitala nie musi do końca wiedzieć, ponieważ merytorycznie nie zna i nie wie 
co lekarze wpisują, natomiast to dyrektor podjął decyzję, że dział który powinien 
zajmować się kontrolą tego co robią lekarze wyniesiono poza szpital. Stwierdził, że 
obecnie próbuje reaktywować, aby była osoba która bardzo to kontroluje. Dodał, iż 
zostały wprowadzone zasady i bardzo mocno się rozwija część kontrolingowa 
w szpitalu. Są to kwestie związane z gospodarką materiałową, jak również z organizacją 
pracy personelu średniego i personelu lekarskiego, ponieważ lekarze w tym samym 
czasie funkcjonowali na oddziale i w tym samym czasie w poradni. Mogły zdarzać się 
sytuacje, że pojawiało się podwójne finansowanie. Dodał, że takie sytuacje zostały 
bardzo ograniczone i zredukowane. W jego ocenie w przeszłości takie sytuacje się 
zdarzały. Pytanie, czy jest to niegospodarność czy niekompetencja nie umie tego ocenić. 
Pan Sławomir Krystek stwierdził, że nie chce wchodzić w kompetencje 
Przewodniczącego komisji na której ta sprawa była poruszana, ale stosowne byłoby ze 
strony dyrektora wyjaśnienie tej sprawy w taki sposób, jak zostało przedstawione 
członkom Zarządu.
Ponadto powiedział, iż cały czas jest program dostosowawczy i te dokumenty, które są 
w obiegu. Zapewne Pan Dyrektor się zapoznał, że jest uchwała Rady Społecznej, która 
opiniuje plan inwestycyjny, który został wykonany przez byłego dyrektora. W tym 
planie Zarząd zobowiązał się do pewnych czynności, które powinny zostać zrealizowane



w roku 2019. Zapytał, czy z tych spraw, które są zawarte w planie oprócz działań 
inwestycyjnych na które jest już podpisana umowa. Jest część spraw, które są nie 
realizowane. Wojewódzki Inspektor Sanitarny to otrzymał i Wojewoda jako 
zobowiązania szpitala mające zniwelować te niedogodności, które zostały zapisane 
w programie.
Pan p. o. Dyrektor powiedział, że program dostosowawczy co do zasady już nie istnieje, 
ponieważ istniał do końca 2018r. i nie został zrealizowany. Oznajmił, że chciałby, aby 
do końca września udało się stworzyć koncepcje możliwych inwestycji i na następnym 
posiedzeniu Rady Społecznej konieczne będzie zaktualizowanie tych procesów, które są 
w roku bieżącym. Uważa, że rzeczy które na pewno należy wykonać to zakończenie 
procesu dostosowawczego związanego z przepisami p. poż. (dobudowanie klatki 
w dwóch miejscach). Oznajmił, iż kluczowym projektem inwestycyjnym jest pracownia 
tomografii komputerowej, jeżeli zostaną pozyskane środki zewnętrzne będzie to 
największe działanie inwestycyjne. W miesiącu lipcu i sierpniu zostaną podjęte działania 
w ramach prac związanych z termomodernizacją budynku. Ponadto z zespołem 
pracowników szpitala planuje dokonać liftingu oddziału położniczo -  ginekologicznego. 
Stwierdził, iż z działań które były w programie dostosowawczym w roku bieżącym 
szpital nie będzie w stanie dokonać jakichkolwiek inwestycji. Natomiast członkowie 
Zarządu otrzymają koncepcje i chciałby aby została zatwierdzona, z której będzie 
rozliczany.
Pan Sławomir Krystek powiedział, że wszystkie zapisy wynikające z programu 
dostosowawczego nadal są obowiązujące.
Pan p.o. Dyrektor odpowiedział, że co do zasady zgodnie z prawem obecnie nie ma 
czegoś takiego jak plan dostosowawczy. Stwierdził, że gdyby tylko Wojewoda chciał to 
mógłby w ciągu jednego dnia zamknąć szpital.
Pan Sławomir Krystek zapytał, czy Pan Dyrektor ma wiedzę, że Zarząd Powiatu będzie 
musiał się rozliczyć?
Pan p.o. Dyrektora powiedział, że szpital powinien zostać dostosowany jak najszybciej. 
Dodał, iż skierował pismo do sanepidu Wojewódzkiego pisząc, iż jest przygotowywana 
koncepcja w celu podjęcia działań, aby zlikwidować uchybienia. Stwierdził, że obecnie 
jest trudno urealnić terminy, ponieważ nie wiadomo jaką kwotą będzie dysponował 
szpital.
Pan Wicestarosta powiedział, że od 20lir. przychodziły już pisma o dostosowanie 
szpitala. Uważa, że to co można zrobić najszybciej to klatka schodowa -  oddymianie, 
a także przystosować salę operacyjną. Natomiast izba przyjęć, sterylizatomia i blok 
operacyjny to jest inna koncepcja na wykonie.
Pan Sławomir Krystek zapytał, czy była odpowiedź z Sanepidu?
Pan p.o. Dyrektor odpowiedział, że nie było. Sądzi, iż odpowiedź będzie jak będzie 
kontrola kompleksowa szpitala.



Pan Sławomir Krystek powiedział, że ostatnim pismem jakim dysponuje tj. czerwiec 
2018r. w którym zawarty jest zapis, że szpital nie spełnia wymagań rozporządzenia, co 
ma wpływ w ocenie inspekcji na bezpieczeństwo pacjentów szpitala.
Pan p.o. Dyrektor powiedział, że u Wojewody jest wpisane w rejestrze, ponieważ kiedy 
skończył się plan dostosowawczy, to wszyscy Wojewodowie byli zobligowani do oceny 
szpitali.
Pan Sławomir Krystek powiedział, że z programu dostosowawczego są tylko dwa 
punkty, które nie mają wpływu, natomiast pozostałe mają wpływ. Zapytał, czy realizacja 
innych koncepcji nie wymaga uzgodnienia z sanepidem, że w takim zakresie zostanie to 
wykonywane.
Pan p.o. Dyrektor powiedział, iż z sanepidem jest obecnie trudno uzgadniać, ponieważ 
z punktu widzenia sanepidu to powinno być skończone z końcem 2018r. Obecnie jest to 
kwestia rozmów z Sanepidem i z Wojewodą. Stwierdził, że nie jest to sytuacja 
komfortowa dla szpitala. Dodał, iż były zamykane szpitale z powodu niedostosowania. 
Wierzy, że w ciągu dwóch lat te rzeczy, które najbardziej wpływają na 
niebezpieczeństwo pacjentów będzie w stanie rozwiązać.
Pan Wicestarosta powiedział, że były programy i żaden szpital nie był w stanie 
dostosować, ponieważ szpitale nie mają środków finansowych i dlatego co roku był 
przedłużany termin realizacji.
Pan Sławomir Krystek powiedział, że 30 czerwca br. wygasły lekarzom kontrakty 
z lekarzami. Zapytał, na jakim etapie jest szpital?
Pan p.o. Dyrektor powiedział, że nowe kontrakty zostały zawarte i jest zapewniona 
ciągłość leczenia. Kwota wzrostu kontaktów wynosi około 14%. Uważa, że te stawki, 
które zostały zawarte z lekarzami w porównaniu do stawek w okolicy są korzystne dla 
szpitala. Oznajmił, iż kontrakty zostały zawarte na okres 5 lat, natomiast możliwość 
negocjacji stawek jest dopiero po 2 latach. Uważa, że zawarte stawki w kontraktach są 
na dobrym poziomie.
Pan Sławomir Krystek zapytał, czy po 2 latach są wpisane konkretne stawki procentowe, 
czy w ramach negocjacji?
Pan p.o. Dyrektor odpowiedział, że istnieje możliwość podjęcia rozmów.
Pani Małgorzata Korpolińska zapytała o oddział pediatryczny.
Pan p.o. Dyrektor powiedział, że na oddziale pediatrycznym jest problem z brakiem 
lekarzy. Oddziałowi brakuje dwóch lekarzy. Dodał, iż trwają rozmowy z lekarzami.
Pani Małgorzata Korpolińska zapytała, czy planuje się redukcję zatrudnienia w szpitalu? 
Pan p.o. Dyrektor odpowiedział, że nad organizacją szpitala pracuje, jak również 
szczegółowo analizuje każdą komórkę organizacyjną. Dodał, iż być może takie procesy 
będą, ale obecnie za wcześnie o tym mówić. Oznajmił, iż część pracowników odchodzi 
na emerytury i po tym okresie będzie mógł powiedzieć w tej sprawie ostatecznie, jak ta 
sytuacja wygląda. W jego ocenie jest kilka obszarów, gdzie jest za dużo pracowników. 
Pan Andrzej Cześnik zapytał o Poradnie Pulmonologiczną.



Pan p.o. Dyrektor powiedział, że rozmawia z dwójką lekarzy. Stwierdził, że jest to sezon 
urlopowy.

Więcej pytań nie było.

Na tym posiedzenie zakończono. 

Protokołowała

Danuta Sekulska

Zarząd

Turalski Mariusz 

Ocicki Jarosław 

Cześnik Andrzej 

Krystek Sławomir 

Różański Kamil
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LISTA OBECNOŚCI 

CZŁONKÓW ZARZĄDU POWIATU 
W SIERPCU

na posiedzeniu w dniu 11 lipca 2019r.

L.p. Nazwisko i imię Funkcja Podpis

1. Turalski Mariusz Starosta f)uodxcw

2. Ocicki Jarosław Wicestarosta

3. Cześnik Andrzej Członek

/  / y / y S

4. Krystek Sławomir Członek p i

5. Różański Kamil Członek

Zarząd Powiatu został zwołany w trybie 76 ust. 2 Statutu Powiatu Sierpeckiego 
co, nie stanowi podstawy do potrącenia diety zgodnie z § 3 ust. 3 pkt 2 Uchwały Nr 
11.II.2014 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 3 grudnia 2014 roku w sprawie zasad 
naliczania diet oraz zwrotu kosztów podróży przysługujących radnym Powiatu 
Sierpeckiego.



*ai- '̂ r •.....do protokołu
z posiedzenia Zaro du Powiatu

Sierpc, dnia 9.07.2019 r.
BRZ.0022.18.2019

Działając na podstawie § 76 ust. 2 Statutu Powiatu Sierpeckiego (Dz. Urz. Woj. 
Maz. z 2019r. poz. 499), zapraszam na 24 posiedzenie Zarządu Powiatu, które 
odbędzie się w dniu 11 lipca 2019r. r. o godz. 8:00 w sali konferencyjnej Starostwa 
Powiatowego w Sierpcu.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pożyczki z budżetu Powiatu dla 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na regulowanie przez Powiat Sierpecki 
w roku 2019 zobowiązań na podstawie umowy poręczenia kredytu dla Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie na czas 
oznaczony wynoszący 3 lata terenu boiska na nieruchomości oddanej w trwały zarząd 
Liceum Ogólnokształcącemu w Sierpcu.
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie posiedzenia.


