
Z A R Z Ą D  P O W I A T U

w Sierpcu ul. Świętokrzyska 2 a

Biuro Rady i Zarządu Powiatu Rok 2018

Nr sprawy

S P R A W A
PROTOKÓŁ NR LV.2018 Z POSIEDZENIA 

RADY POWIATU W SIERPCU 
W DNIA 6 WRZEŚNIA 2018 ROKU

Rozpoczęto 6 września 2018 roku 

Zakończono 6 września 2018 roku



PROTOKÓŁ Nr LV.2018 

RADY POWIATU W SIERPCU 

z dnia 6 września 2018 roku

Przewodniczył: Pan Jan Rzeszotarski -  Przewodniczący Rady Powiatu w Sierpcu,

Protokołowała: Dominika Pawłowska - inspektor w Biurze Rady i Zarządu Powiatu 
w Sierpcu.

Sesję rozpoczęto o godzinie 9:00.

Na stan 17 radnych ustawowego składu Rady Powiatu w Sierpcu w obradach 
uczestniczyło 17 radnych /Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 
protokołu/.

Ponadto w obradach uczestniczyli:

1) Pani Agnieszka Malanowska -  Sekretarz Powiatu,

2) Pan Krzysztof Sobiecki -  Skarbnik Powiatu,

3) Pan Jerzy Suski -  Radca prawny,

4) Pan Rafał Wiśniewski -  Dyrektor SPZZOZ w Sierpcu,

5) Pani Katarzyna Gajewska -  SPZZOZ w Sierpcu,

6) Pani Mirosława Kupniewska,

7) Pan Bogdan Sobański,

7) Pani Mirosława Sawicka.

Ad. pkt 1.

Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza obrad.

Przewodniczący Rady -  Pan Jan Rzeszotarski otworzył LV sesję Rady Powiatu 
w Sierpcu. Stwierdził ustawowe kworum do podejmowania prawomocnych uchwał. 
W momencie otwarcia obrad sesji obecnych było 16 radnych (nieobecny: Pan 
Marek Gąsiorowski).

Na sekretarza obrad Przewodniczący Rady powołał Panią Krystynę Siwiec.

Pan Przewodniczący przywitał Pan Krzysztofa Ławniczaka- Przedstawiciela 
Wojewody Mazowieckiego.
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Następnie Pan Przewodniczący powitał Panią Annę Sobocińską byłą Dyrektor 
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sierpcu. Pan Przewodniczący złożył 
podziękowania w imieniu wszystkich radnych Rady Powiatu w Sierpcu oraz Zarządu 
Powiatu za pracę, za wypracowanie pozytywnej opinii o instytucji, która bardzo 
dobrze działała dla dzieci młodzieży. Pan Przewodniczący życzył Pani Sobocińskiej 
wszystkiego dobrego na emeryturze.

Pani Anna Sobocińska podziękowała za życzenia. Dodała, że jeszcze nie ma 
legitymacji, ale będzie „stypendystką ZUS-u”. Podziękowała zarówno Radzie 
Powiatu z 2013 roku, jak i obecnej Radzie. Dodała, że te 5 ostatnich lat, było 
spokojnych i owocnych w różne przedsięwzięcia, że radni byli życzliwi wobec Jej 
pomysłów na funkcjonowanie jednostki. Podziękowała wszystkim 
współpracownikom, Zarządowi Powiatu, Radzie Powiatu, osobom które obsługują 
Biuro Rady i Zarządu Powiatu oraz wszystkim pracownikom Starostwa Powiatowego 

^  w Sierpcu, z którymi dane było Jej współpraca.

Na obrady sesji przybył Pan Marek Gąsiorowski (godz:9:10). Stan obecnych 
radnych -1 7  osób.

Ad. pkt 2.

Przyjęcie protokołu z sesji Rady Powiatu w Sierpcu.

Pan Przewodniczący zapytał, czy Radni mają uwagi do Protokołu Nr LIII.2018 
z 11 czerwca 2018 roku?

Uwag do protokołu nie zgłoszono.

W związku z powyższym Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad 
przyjęciem Protokołu Nr LIII.2018 z dnia 11 czerwca 2018r.

Głosowanie:

za -17 .

W wyniku głosowania został przyjęty Protokół Nr LIII.2018 roku z dnia 11 czerwca 
2018 roku.

Pan Przewodniczący zapytał, czy Radni mają uwagi do Protokołu Nr LIV.2018 
z 20 czerwca 2018 roku?

Uwag do protokołu nie zgłoszono.

W związku z powyższym Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad 
przyjęciem Protokołu Nr LIV.2018 z dnia 29 czerwca 2018r.

Głosowanie:

za -17 .
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W wyniku głosowania został przyjęty Protokół Nr LIV.2018 roku z dnia 29 czerwca 
2018 roku.

Ad. pkt 3.

Ustalenie porządku obrad.
Pan Przewodniczący powiedział, że proponowany porządek obrad sesji radni 
otrzymali wraz z materiałami na sesję, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego 
protokołu.
Zapytał, czy są uwagi do zaproponowanego porządku obrad?

Uwag nie zgłoszono.

Przystąpiono zatem do realizacji porządku obrad sesji Rady Powiatu w Sierpcu 
w dniu 6 września 2018 roku.

poparcia działań 
Warszawa-Modlin

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

1) Związku Powiatów Polskich w sprawie sytuacji w służbie zdrowia z dnia 
3 sierpnia 2018 roku /Pismo stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu/,

2) Stanowisko Rady Powiatu w Pułtusku w sprawie poparcia działań
dotyczących rozwoju Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin 
/Pismo stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu/,

3) Stanowisko Ray Gminy w Szelkowie w sprawie
dotyczących rozwoju Mazowieckiego Portu Lotniczego 
/Pismo stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu/,

4) Apel Rady Powiatu Żuromińskiego w sprawie poparcia działań dotyczących 
rozwoju Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin /Pismo stanowi 
załącznik Nr 6 do niniejszego protokołu/,

5) Stanowisko Rady Powiatu w Otwocku w sprawie poparcia działań
dotyczących rozwoju Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa- 
ModYm/Pismo stanowi załącznik Nr 7 do niniejszego protokołu/,

6) Stanowisko Rady Powiatu Sokołowskiego w sprawie poparcia działań 
dotyczących rozwoju Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin 
/Pismo stanowi załącznik Nr 8 do niniejszego protokołu/,

7) Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu na temat bezrobocia w Powiecie 
Sierpeckim według stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku /Pismo stanowi 
załącznik Nr 9 do niniejszego protokołu,/,

8) Informacja z wykonania Budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Powiatu Sierpeckiego za I półrocze 2018 roku, która została przesłana radnym 
celem zapoznania się /Pismo stanowi załącznik Nr 10 do niniejszego 
protokołu/,

9) Wniosek o zabranie głosu podczas obrad sesji przez Panią Mirosławę
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Kupniewską /Pismo stanowi załącznik Nr 11 do niniejszego protokołu/,
10) Wniosek o zabranie głosu podczas obrad sesji przez Pana Bogdana 

Sobańskiego /Pismo stanowi załącznik Nr 12 do niniejszego protokołu/,
11) Plan rzeczowo -  finansowy SPZZOZ w Sierpcu na rok 2018, który 

został przesłanych wszystkim radnym Rady Powiatu w Sierpcu dnia 30 
sierpnia 2018 roku celem zapoznania się /Pismo stanowi załącznik Nr 13 do 
niniejszego protokołu/,

12) Skarga w sprawie odrzucenia przez Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzie w Sierpcu o dofinansowanie zakupu soczewek. W niniejszej sprawie 
skarżący został wezwany do odniesienia się do całości sprawy /Pismo stanowi 
załącznik Nr 14 do niniejszego protokołu/,

13) stanowisko Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali 
Powiatowych, które zostało przesłane wszystkim radnym na e-maila celem 
zapoznania się /Pismo stanowi załącznik Nr 15 do niniejszego protokołu/,

14) Wniosek o zabranie głosu podczas obrad sesji przez Panią Mirosławę 
Sawicką /Pismo stanowi załącznik Nr 16 do niniejszego protokołu/.

Następnie Pan Przewodniczący przypomniał, że zgodnie z art. 25c ust. 3 ustawy 
o samorządzie powiatowym radni Rady Powiatu w Sierpcu są zobowiązani do 
złożenia oświadczeń majątkowych na 2 miesiące przed upływem kadencji tj. do dnia 
16 września 2018 roku. Stosowne druki są do pobrania w Biurze Rady i Zarządu 
Powiatu.

Pan Przewodniczący poprosił o zabranie głosu Przewodniczących Komisji 
i Klubów.
Pan Jan Rzeszotarski -  Przewodniczący Rady, poinformował, że dnia 5 września 
2018 roku odbyło się posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, na którym 
pozytywnie zaopiniowano następujące projekty uchwał, będące przedmiotem obrad 
dzisiejszej sesji Rady Powiatu w Sierpcu tj:

1) poinformował, że dnia 5 września 2018 roku odbyło się posiedzenie 
Komisji Spraw Społecznych, na którym to pozytywnie zaopiniowano 
następujące projekty uchwał, będące przedmiotem obrad dzisiejszej sesji 
Rady Powiatu w Sierpcu tj:

2) w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku 
finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki 
Zdrowotnej w Sierpcu za I kwartał 2018 roku.

3) w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w 
Sierpcu.

4) zmieniającą uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu 
rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2018 roku.

5) zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
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Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2018-2034.
6) zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego 

na 2018 rok.
Pozytywnie zaopiniowano projekt oświadczenia w sprawie zaopiniowania projektu 
herbu i flagi Powiatu Sierpeckiego:

1) w sprawie przyznania tytułu honorowego "Zasłużony dla Powiatu
Sierpeckiego" dla Pani Aleksandry Malinowskiej -  Przewodniczącej 
Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych oraz
2) w sprawie przyznania tytułu honorowego "Zasłużony dla Powiatu
Sierpeckiego" dla Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w 
Sierpcu.

Ponadto na niniejszym posiedzeniu zgodnie z Planem pracy zapoznano się 
z informacją Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu na temat:

1) realizacji przez jednostkę zadań na rzecz osób z niepełnosprawnością, 
finansowanych ze środków PFRON w ramach Programu „Aktywny 
Samorząd” oraz zadań ustawowych oraz
2) podejmowania działań w zakresie zapewnienia wypoczynku letniego dla 
dzieci i młodzieży.

Następnie Pan Paweł Pakieła -  Przewodniczący Komisji Infrastruktury 
i Bezpieczeństwa Publicznego poinformował, że w okresie międzysesyjnym 
odbyło się jedno posiedzenie Komisji. Na XXXVII posiedzeniu w dniu 5 
września 2018 roku, na którym to zaopiniowano pozytywnie 3 projekty uchwał:

1) w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie nieruchomości 
stanowiącej własność Powiatu Sierpeckiego.
2) zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2018-2034.
3) zmieniając uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego 
na 2018 rok.

Następnie zaopiniowano 2 projekty oświadczeń:

1) w sprawie przyznania tytułu honorowego "Zasłużony dla Powiatu
Sierpeckiego" dla Pani Aleksandry Malinowskiej -  Przewodniczącej 
Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.

2) w sprawie przyznania tytułu honorowego "Zasłużony dla Powiatu
Sierpeckiego" dla Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej 
w Sierpcu.

Ponadto przyjęto protokoły z posiedzeń Komisji: 1) Nr XXXVI z dni 29 maja 
2018 roku, 2) Nr XXXVII z dnia 28 czerwca 2018 roku.



Głos zabrał Pan Jarosław Ocicki, który zapytał, czy pisma które wpłynęły do Biura 
Rady i Zarządu Powiatu zostały wymienione wszystkie? Radny zapytał, czy wpłynęło 
pismo od związku zawodowego „Solidarność” odnośnie Pani Mirosławy Sawickiej?

Pani Agnieszka Malanowska -  Sekretarz Powiatu wyjaśniła, że pismo w sprawie 
Pani Sawickiej wpłynęło do Starosty Sierpeckiego.
Następnie głos zabrał Pan Jarosław Ocicki -  Przewodniczący Komisji Budżetu 
i Promocji Powiatu, który poinformował, że w dniu 5 września 2018 roku odbyło się 
posiedzenie Komisji, na którym pozytywnie zaopiniowano następujące projekty 
uchwał:

1) zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2018-2034.
2) zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego 
na 2018 rok.

Pozytywnie zaopiniowano projekty oświadczeń w sprawie:
1) przyznania tytułu honorowego "Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego" dla 
Pani Aleksandry Malinowskiej -  Przewodniczącej Powiatowej Społecznej 
Rady ds. Osób Niepełnosprawnych oraz
2) przyznania tytułu honorowego "Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego" dla 
Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Sierpcu.

Pani Krystyna Kozicka -  Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała, że 
w okresie międzysesyjny odbyło się jedno posiedzenie Komisji Rewizyjnej oraz 
jedno posiedzenie zespołu kontrolnego. Pani Przewodnicząca poinformowała, że do 
Zarządu Powiatu w Sierpcu wpłynęła skarga na działalność Dyrektora Powiatowej 
Biblioteki w Sierpcu. Skarżąca zarzuca, że pozbawiono ją możliwości korzystania 
z zasobów biblioteki oraz dostępu do komputera. Komisja Rewizyjna analizowała 
przedstawione zarzuty oraz wyjaśnienia Dyrektora PBP w Sierpcu oraz zapoznała się 
z regulaminem udostępniania zbiorów książek tejże placówki. W trakcie czynności 
kontrolnych ustalono, iż zgodnie z przyjętym regulaminem skarżąca nie ma prawo do 
korzystania z biblioteki w związku z przetrzymywaniem i niszczeniem książek oraz 
zakłócaniem pracy, zarówno czytelnikom, jak i pracownikom biblioteki. Zgodnie 
z przyjętym regulaminem, Dyrektor placówki miał prawo egzekwować przepisy. 
W związku z powyższym uznano skargę na Dyrektora PBP w Sierpcu za bezzasadną. 
Na posiedzeniach Komisji Rewizyjnej wiodącym tematem była kontrola Centrum 
Kształcenia Praktycznego w Sierpcu, która odbyła się 20 czerwca 2018 roku. 
Czteroosobowy zespół kontrolny, w obecności w obecności Pana Wojciecha 
Kęsickiego - Dyrektora tejże placówki, dokonał kontroli. Przedmiotem kontroli były 
sprawy formalno-prawne, merytoryczne oraz finansowe. Pani Przewodnicząca 
Komisji powiedziała, że placówka działa na podstawie Statutu CKP w Sierpcu 
uchwalonego przez Radę Pedagogiczną 23 listopada 2017 roku. Łącznie zatrudnienie 
nauczycieli w placówce wynosi 15,56 etatu. Pracownicy administracji to 3 osoby, 
które zatrudnione są w pełnym etacie. W Centrum zatrudnia się nauczycieli i innych 
pracowników pedagogicznych, w tym nauczycieli - doradców metodycznych
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i konsultantów oraz pracowników ekonomicznych, inżynieryjno-technicznych, 
administracyjnych i obsługi. Ponadto w Centrum można zatrudniać doradców 
zawodowych prowadzących poradnictwo w zakresie kształcenia i dokształcania osób 
dorosłych oraz innych specjalistów, stosownie do potrzeb.
Ogółem w placówce w roku szkolnym 2016/2017 liczba uczniów wynosiła 202, 
natomiast w roku szkolnym 2017/2018 liczba uczniów wynosiła 229. Stwierdzono, 
iż została opracowana koncepcja rozwoju placówki w latach 2016-2021. Centrum 
Kształcenia Praktycznego w Sierpcu realizuje zadania powierzone jednostce 
w ramach przyznanego budżetu.
Za najważniejsze potrzeby placówki uznano:

- uruchomienie strony internetowej placówki w terminie - wrzesień 2018 roku,
- uaktualnić zapisy statutowe,
- wygospodarować środki finansowe na modernizację stacji diagnostycznej. 

Ponadto Komisja uznała, że w związku z licznie występującymi sytuacjami 
zatrudnienia nauczycieli w CKP w Sierpcu w niepełnym wymiarze godzin - 
członkowie Komisji sugerują przeanalizowanie możliwości mających na celu 
doprowadzenie do włączenia placówki w struktury Zespołu Szkół Nr 1 w Sierpcu 
w celu umożliwienia nauczycielom Centrum przejścia na świadczenia 
kompensacyjne, a nie zwalnianie nauczycieli z pracy z powodu braku etatów.
Na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Sierpcu w dniu 5 września 
2018 roku został przyjęty protokół z kontroli w CKP w Sierpcu oraz protokoły 
z posiedzeń komisji.

Głos zabrał Pan Mariusz Turałski - Przewodniczący Klub „PiS i Niezależni”,
który przekazał informację od Pana Waldemara Olejniczaka -  Posła na Sejm RP. 
Oznajmił, że miasto Sierpc zostało wybrane jako strategiczny punkt linii kolejowy. 
Wyjaśnił, że pierwszymi etapami realizacji niniejszej inwestycji, będą węzły relacji 
Sierpc - Płock, Sierpc- Nasielsk i Sierpc-Brodnica. Wobec takiego stanu rzeczy, 
infrastruktura kolejowa zostanie poprawiona. Podkreślił, że w tym aspekcie Pan 

Q  Poseł miał swój duży udział, że Sierpc został wybrany jako jeden z tych punktów.

Ad. pkt 5.
Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu między sesjami Rady Powiatu.
/Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu między sesjami Rady Powiatu stanowi 
załącznik nr 17 do niniejszego protokołu./
Pan Przewodniczący zapytał, czy Pan Starosta chciałby uzupełnić przedłożone 
sprawozdanie?
Pan Starosta nie wniósł uzupełnienia do przedłożonego sprawozdania.
Pan Jarosław Ocicki powiedział, że kierował pytanie do Pana Starosty odnośnie 
pisma związku zawodowego „Solidarność”. Poprosił o udzielenie odpowiedzi, czego 
niniejsze pismo dotyczy oraz kiedy wpłynęło.
Pan Przewodniczący podkreślił, że do Biura Rady nie wpłynęło pismo od związku 
zawodowego „Solidarność”.
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Pan Andrzej Cześnik zapytał, co się dzieje odnośnie przetargu na sprzedaż ziemi 
w obrębie miejscowości Studzieniec oraz jaka jest sytuacja z tym związana?
Pan Starosta wyjaśnił, że wpłynęło pismo od Rady Oddziału Region Płocki NSZZ 
„Solidarność” podpisane przez Pana Józefa Mroza, które wpłynęło 3 października 
2018 roku i jest to wniosek o przyznanie tytułu honorowego Zasłużony dla Powiatu 
Sierpeckiego dla Pani Mirosławy Sawickiej. Wyjaśnił, że to pismo zgodnie 
z procedurą zostanie skierowane na Zarząd, komisje stałe oraz posiedzenie Rady 
Powiatu w Sierpcu. Odnosząc się do zapytania Pana Andrzeja Cześnika Pan Starosta 
wyjaśnił, że pierwszy przetarg się nie odbył, natomiast na drugi przetarg trzeba 
wpłacić wadium do 12 września 2018 roku. Jeżeli przetarg się nie odbędzie, to 
wówczas Zarząd będzie podejmował wraz z Radą decyzję, co dalej z niniejszym 
tematem. Pan Starosta dodał, że kwota minimalna przy drugim przetargu jest niższa 
od pierwotnej o 5%. Dodał, że należy z zaistniałej sytuacji wyciągnąć wniosek, że 
wcale ta wycena ziemi nie była niska.
Pan Jarosław Ocicki opuścił salę obrad (godz. 9:40). Stan obecnych radnych -  
16 osób.
Więcej pytań i uwag w niniejszym punkcie nie było.

Ad. pkt 6.
Interpelacje i zapytania radnych.
Pan Mariusz Turalski powiedział, że analizując dane, które otrzymano w sprawie 
szpitala należy zwrócić uwagę, że są bardzo duże niedobory nadwykonań. Zapytał 
dlaczego zaistniał taki stan rzeczy?
Pan Przewodniczący oznajmił, że w pkt 7 została ujęta sprawa szpitala, która będzie 
przedmiotem sesji w następnej kolejności. Wyjaśnił, że na niniejsze pytanie zostanie 
udzielona odpowiedź w tymże punkcie.
Pani Krystyna Kozicka powiedziała, że chciała zwrócił uwagę na sprawę 
komunikacji dalekobieżnej i tej miejscowej. Dodała, że wcześniej zwracała się do 
Starosty Sierpeckiego o nadzór nad tą sprawą. Dodała, że do realizacji niniejszej 
sprawy zostały zaangażowane prywatne autokary, ale należałoby jeszcze umieścić 
rozkłady jazdy oraz zorganizować jeszcze więcej połączeń.
Na salę obrad powrócił Pan Jarosław Ocicki (godz. 9:45). Stan obecnych 
radnych -  17 osób.
Pan Paweł Pakieła zapytał o ilość klas oraz ilość uczniów w poszczególnych klasach 
w szkołach prowadzonych przez Powiat Sierpecki? Następnie radny zapytał 
o kwestie konieczności złożenia oświadczeń majątkowych, na dwa miesiące przed 
upływem kadencji. Zapytał, do kiedy należy złożyć oświadczenia majątkowe oraz na 
jaki dzień niniejsze oświadczenia mają zawierać dane?
Pan Jarosław Ocicki zapytał o nowe zatrudnienia w administracji SPZZOZ 
w Sierpcu? Zapytał, jakie to są osoby oraz czy zostały wyłonione w konkursach? 
Dodał, że słyszał, iż nowo zatrudnione osoby, są z poręki Pana Wicestarosty. Zapytał, 
czy te nowo zatrudnione osoby są potrzebne oraz jakie mają kwalifikacje?
Pan Wojciech Rychter -  Wicestarosta Sierpecki wyjaśnił, że jeżeli taka sytuacja



wynikła, że radny mówi że nowo zatrudnione osoby w szpitalu są od Wicestarosty to 
wyjaśnia, że jeśli chodzi o zatrudnianie pracowników, to na to pytanie powinien 
odpowiedź Pan Dyrektor szpitala. To Dyrektor dokładnie wie kto to jest i na jakim 
stanowisku dana osoba jest zatrudniona oraz czy takie ruchy kadrowe były potrzebne, 
czy też nie.
Pan Starosta odnosząc się do sprawy, którą poruszyła radna Pani Krystyna Kozicka 
wyjaśnił, że problem z transportem bierze się z braku ustawy o transporcie 
publicznym, która od 3 lata nie może ujrzeć światła dziennego. Wobec powyższego 
Powiat nie może uruchomić linii, ponieważ ustawa wprowadza pewne ograniczenia, 
która nie pozwalają na całkowite zagospodarowanie rynku komunikacyjnego. Powiat 
jest do tego przygotowany, Wydział Komunikacji ma zebrane wszystkie dokumenty 
niezbędne do tego, jednak brak ustawy i spójnych przepisów nie pozwala na 
uruchomienie stosownych rozwiązań zaistniałego problemu. Wyjaśnił, że 
przedsiębiorstwo PKS zaskoczyło Powiat zaistniałą sytuacją. Na dwa tygodnie przed 
rozpoczęciem roku szkolnego otrzymano informację, że zawieszają funkcjonowanie 
PKS-y. Wydział Komunikacji zorganizował spotkanie z przewoźnikami, aby 
zabezpieczyć transport w szczególności pod tym względem, żeby dzieci mogły 
dojeżdżać do szkół. Podkreślił, że nie ma informacji, że coś się dzieje nie tak. Każde 
uwagi są przyjmowane. Odbyło się spotkanie z dyrektorami szkół i przewoźnikami, 
aby ułatwili komunikację, jak również zostały wprowadzone zakupy biletów 
miesięcznych przez młodzież. Po miesiącu funkcjonowania tego transportu, odbędzie 
się ponowne spotkanie w niniejszym temacie, aby wszelkie niedociągnięcia zostały 
skorygowane. Pan Starosta powiedział, że zgłaszają się różni przewoźnicy, którzy 
chcieliby wejść w ten transport, jednak na mocy obowiązujących przepisów nic nie 
można zrobić więcej w temacie. Jeśli chodzi o linie dalekobieżne, to Powiat nie ma 
na nie wpływu, ponieważ na dwa powiaty zgodę wydaje Marszałek, natomiast na 
linie centralne zgodę wydaje właściwy Minister. Podkreślił, że dworzec PKS 
w Sierpcu został sprzedany prywatnej osobie. Zostały wyznaczone dwa miejsca 
przystankowe przy ul. Konstytucji 3-go Maja. Jeśli będzie potrzeba, to były już 
przeprowadzone rozmowy z Burmistrzem Miasta Sierpc, aby zrobić miejsce 
postojowe przy ul. Narutowicza.
Odnosząc się do zapytania Pana Pawła Pakieły odnośnie rekrutacji do klas 
pierwszych Pan Starosta wyjaśnił, że w tej chwili ogólnie jest 1494 uczniów w 56 
oddziałach, z tego:

1) 180 uczniów w Liceum Ogólnokształcącym w Sierpcu w 8 oddziałach,
2) 774 uczniów w Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu w 28 oddziałach,
3) 451 uczniów w Zespole Szkół Nr 2 w Sierpcu w 20 oddziałach,
4) 89 uczniów w Specjalnym Ośrodki Szkolno-Wychowawczym w Sierpcu. 

Średnia liczba uczniów wynosi:
1) w Liceum Ogólnokształcącym w Sierpcu 22.5,
2) w Zespole Szkół N 1 w Sierpcu 27.6,
3) w Zespole Szkół N2 w Sierpcu 22,6.

Średnio jest to 25,09 uczniów.



W klasach pierwszych liczba uczniów w poszczególnych szkołach przedstawia się 
następująco:

1) w Liceum Ogólnokształcącym w Sierpcu -  43 uczniów w 2 oddziałach,
2) w Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu - 233 w 8 oddziałach,
3) w Zespole Szkół Nr 2 w Sierpcu- 129 uczniów w 6 oddziałach.

Łącznie w klasach pierwszych jest 405 uczniów w 16 oddziałach.
Podkreślił, że jest to zwyżka w stosunku do roku ubiegłego o kilkanaście osób. 
Średnia liczba uczniów w klasach pierwszych wynosi:

1) w LO w Sierpcu - 21.5 uczniów,
2) w Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu - 29.1 uczniów,
3) w Zespole Szkół Nr 2 w Sierpcu 29.5 uczniów.

Średnia uczniów w klasach pierwszych wynosi 25.31 uczniów.
Pan Marek Gąsiorowski zwrócił się z prośbą, aby niniejsza informacja została 
przesłana wszystkim radnym w formie pisemnej.
Następnie Pan Przewodniczący poprosił o zabranie głosu przez Pana Jerzego 
Suskiego - Radcę prawnego, który wyjaśnił, że kwestie składania oświadczeń 
majątkowych radnych wraz z upływem kadencji reguluje art. 25c ust. 4 ustawy
0 samorządzie powiatowym tj. że kolejne oświadczenie majątkowe są składanie przez 
radnego, co roku do dnia 30 kwietnia według stanu na 31 grudnia roku poprzedniego 
oraz na dwa miesiące przed upływem kadencji. Dodał, że redakcja tego przepisu
1 brzmienie może wzbudzać pewne kontrowersje. Wyjaśnił, że stoi na stanowisku, że 
na podstawie literalnego brzmienia tego przepisu prawa, należy uznać, 
iż oświadczenie majątkowe składane wraz z upływem kadencji, powinno być złożone 
zarówno według stanu na dwa miesiące przed upływem kadencji, jak i w dniu. Jeśli 
chodzi o bieżący rok, to kadencja Rady upływa 16 listopada więc oświadczenia 
majątkowe należy złożyć do 16 września i według stanu na dzień 16 września. 
W bieżącym roku dzień 16 września przypada w niedzielę, więc oświadczenia winny 
być złożone w dniu 17 września tj. poniedziałek, tak to wynika z literalnego 
brzmienia tego przepisu. Zarzutu złożenia nieprawdziwego oświadczenia 
majątkowego nie można postawić osobie, która złożyła je według najlepszej wiedzy 
i woli. Może się zdarzyć, że osobie składającej oświadczenie dnia 16 września 
według stanu na 16 września, iż jakieś składniki majątkowe nie były jej znane np. 
spadek. Jednak wobec takiego stanu rzeczy nie można stawiać zarzutu złożenia 
oświadczenia niezgodnego z prawdą. Wtedy istnieje instytucja sprostowania tego 
oświadczenia majątkowego.
Pan Jarosław Ocicki chciałby się odnieść do słów Pana Wicestarosty. Powiedział, 
że nie będzie prowadził polemiki na temat elegancji. Powiedział, że pytanie było 
skierowana do Pana Wicestarosty, ponieważ zgodnie ze schematem organizacyjnym 
Starostwa Powiatowego w Sierpcu Pan Wicestarosta nadzoruje szpital, więc Pan 
Wicestarosta powinien wiedzieć, co się w jednostce dzieje. Dodał, że to są ważne 
sprawy, ponieważ zatrudnia się osoby, które generują koszty. Podkreślił, że szpital 
powinien się liczyć z każdą złotówkę.
Pan Marek Gąsiorowski zwrócił się z prośbą, aby Zarząd Powiatu wystąpił do



spółki EMPEGEK, czy też do Burmistrza Miasta Sierpca, aby studzienki w ciągu 
dróg powiatowych zostały naprawione. Podkreślił, że jeżdżąc po powiecie sierpeckim 
można zauważyć, że w jednej gminie jest położony świeży asfalt, a w Sierpcu 
w ulicy Konstytucji 3-go Maja „jak nie dziura, to studzienka”. Na terenach 
określonych gmin kładziony jest asfalt, a w głównym mieście, gdzie przebywa 
największa liczba mieszkańców, gdzie jest ruch, nic się nie robi, przez co można 
zniszczyć samochód.
Pan Marek Gąsiorowski opuścił salę obrad (godz. 10:20). Stan obecnych 
radnych -1 6  osób.
Pan Mariusz Turalski odnosząc się do sprawy związanej z komunikacją powiedział, 
iż należy zauważyć, że te problemy nie powstały z dnia na dzień. Podkreślił, że 8 lat 
temu była rozmowa już o tym problemie. Przy okazji jak radny złożył pierwszy 
wniosek o przygotowanie projektu na budowę hali przy Zespole Szkół Nr 1 
w Sierpcu, wtedy już rozmawiano o tym, że aby szkoły średnie się rozwijały, to 
należy poszerzać zaplecze dydaktyczne, jak również rozmawiać z przewoźnikami 
prywatnymi, jak i PKS-em, ponieważ do szkół prowadzonych przez Powiat Sierpecki 
docierają dzieci z ościennych powiatów. Już wówczas mówiono, że należy zadbać 
o tą sprawę. Rolą Starosty i Zarządu Powiatu było prowadzenie rozmów 
z dyrektorami szkół, jakie są potrzeby odnośnie przewoźników. Dodał, że Pan 
Starosta mówi, że nie ma problemu, jednakże radny uważa, że problemy są, 
ponieważ dzieci mają problem dotrzeć do szkół z ościennych powiatów. Podkreślił, 
że to jest duży problem, ponieważ wiele osób radnemu ten problem sygnalizuje.
Pan Jarosław Ocicki podziękował Zarządowi Powiatu za sprawę remontu chodnika 
w ulicy Konstytucji 3-go Maja od ulicy Traugutta w stronę ulicy Dworcowej. Dodał, 
że razem z radnym Markiem Gąsiorowskim niejednokrotnie zwracali uwagę na 
potrzebę remontu tego odcinka chodnika. Podkreślił, że remont tego odcinka został 
nareszcie wykonany. Zapytał, przy jakich ulicach w najbliższym czasie będą 
wykonywane chodniki w mieście Sierpc?
Na salę obrad powrócił Pan Marek Gąsiorowski (godzl0:25). Stan obecnych 
radnych -1 7  osób.
Pan Starosta wyjaśnił, że drogi w terenie mają ślady naprawy, ponieważ 
są zniszczone po zimie. Są na tych drogach podejmowane naprawy, aby było można 
bezpiecznie przejeżdżać. Odnośnie miasta Sierpc, to zostało zlecone wykonanie 
projektu na przebudowę dwóch dróg tj. ulicy Świętokrzyskiej oraz ulicy Konstytucji 
3-go Maja. W tej chwili jest rozstrzygnięty przetarg na budowę chodnika wraz 
ze ścieżką rowerową na ulicy Dworcowej. Kolejny chodnik w miejscowości Sierpc 
będzie wykonany na ulicy Staszica. Ze względu na to, że został ogłoszony przetarg 
na dokończenie ulicy Dworcowej, gdzie w roku ubiegłym 300 merów ulicy 
Dworcowej było wykonane za kwotę 180.000 zł, natomiast w bieżącym roku 
przeznaczono w budżecie na tą inwestycję kwotę 300.000 zł. Przy przetargu 
wykonawca zażyczył sobie kwotę 500.000 zł. Wobec powyższego odstąpiono od 
realizacji tejże inwestycji. Uznano, że ta droga nie jest jeszcze w takim najgorszym 
stanie technicznym. W zamian za wykonanie tej inwestycji - w uzgodnieniu



z Burmistrzem - zostaną wykonane chodniki w ulicy Traugutta od skrzyżowania 
z ulicą Konstytucji 3-go Maja w kierunku zakładów mięsnych oraz planowana jest 
budowa chodnika na ulicy Żeromskiego od ulicy Konstytucji do nowego 
skrzyżowania w kierunku skansenu. Odnosząc się do wypowiedzi radnego 
Turalskiego oznajmił, że Zarząd Powiatu sprawę transportu cały czas monitoruje oraz 
prowadzi rozmowy z dyrektorami szkół. Jeżeli nie ma ustawy i nie ma przepisu na 
podstawie, którego Starosta bądź Rada będzie mogła cokolwiek wprowadzić, to nie 
można nic zrobić, ponieważ najpierw musi być przepis, aby inaczej zarządzać 
transportem publicznym, ponieważ tu jest potrzebna ustawa, która pozwoli 
wyznaczyć linie i miejsca postojowe oraz ogłosić przetargi. W tej chwili w tym 
temacie jest trochę bałaganu. Próbowano ten problem uporządkować wówczas, jak 
PKS-y wypowiedziały z dnia na dzień umowy. Zgłosiły się inne firmy, które już 
dowożą dzieci np. ARIWA, która dowozi dzieci w Szczutowie do szkół. Ta firma 
również się wypowiedziała, że chętnie by wykonywała transport dla innych szkół. 
Jednak żeby ta firma mogła dostać zezwolenie na ten transport, musi wystąpić do 
Marszałka. Podkreślił, że na chwilę obecną wedle obowiązujących przepisów 
Starosta nie może wiele zrobić.
Pan Jarosław Ocicki powiedział, że pytanie odnośnie dróg i chodników nie było 
bezzasadne. Radny zwrócił uwagę, że w mieście Sierpc większość mieszkańców nie 
wie, które są drogami powiatowymi, miejskimi, a które wojewódzkimi. Stwierdził, że 
potem pewne osoby bądź instytucje przypisują sobie, że zrobiły daną inwestycję, nie 
będąc jej zarządcą.
Pan Andrzej Cześnik stwierdził, że w mieście właścicieli dróg jest kilku. Odnosząc 
się do kwestii transportu powiedział, że ktoś prywatyzacji tego transportu 
publicznego dokonał. Problem, o którym jest teraz rozmowa, to jest jak gdyby 
pokłosie tego tematu. Przepisy prawa nie są do końca uregulowane, więc ciężko jest 
wyjść naprzeciw temu wszystkiemu i zorganizować przetargi. Na prywatyzacji 
dworców czy PKS-ów ktoś zyskał, a ktoś stracił.
Pan Wojciech Rychter -  Wicestarosta Sierpecki odnosząc się jeszcze do kwestii 
zatrudnienia w szpitalu wyjaśnił, że Pan Dyrektor zgłosił Zarządowi, iż jeden 
z pracowników zadeklarował odejście na emeryturę. Odnosząc się do pytania Pana 
Turalskiego wyjaśnił, że zostało przedłożone sprawozdanie za I kwartał 2018 roku, 
gdzie w tabeli nr 3 zostały ujęte świadczenia pożaryczałtowe, gdzie została zawarta 
umowa do 30 czerwca 2018 roku. To co jest w ryczałcie, to jest ta ryczałtowa 
umowa, która została wykonana. Dodał, że I kwartał 2018 roku to był okres zimowy 
i więcej osób chorowało, więc umowa została wykonana w 100%.
Pan Sławomir Olejniczak powiedział, że został poruszony problem transportu 
dzieci do szkół. Zwrócił się do radnego Turalskiego o przedstawienie konkretnych 
danych, że w danej miejscowości mieszkańcy mają problem z transportem.
Pan Mariusz Turalski powiedział, że przygotuje listę dzieci, które są w takiej 
potrzebie. Podkreślił, że rozmawia z ludźmi poważnymi, więc nie są tu przestawiane 
jakieś wymyślone historie. Odnosząc się do wypowiedzi Pana Wicestarosty 
powiedział, że należy zauważyć, iż na stomatologii, gdzie są bardzo duże kolejki,



jest wykonanie na poziomie tylko 22 %, co jest bardzo słabym wynikiem.
Pan Marek Gąsiorowski zapytał, jaka jest kwota wywoławcza przy przetargu na 
sprzedaż ziemi w miejscowości Studzieniec? Podkreślił, że należy się nad niniejszym 
tematem zastanowić, ponieważ ziemia może być tylko raz sprzedana. Dodał, że nie 
jest to dobra decyzja związana ze sprzedażą ziemi. Ziemia powinna zostać 
w zasobach powiatu. Dodał, że „może przyjdą następni i znajdą pomysł na 
wykorzystanie tej ziemi, być może na jakąś inwestycję”.
Na obrady sesji został poproszony Pan Wojciech Rzeszotarski -  Naczelnik 
Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.
Pan Wojciech Rzeszotarski -  Naczelnik Wydziały Geodezji i Gospodarki 
Nieruchomościami wyjaśnił, że wycena ziemi w miejscowości Studzieniec była 
przygotowana do pierwszego przetargu na kwotę 1.330.000 zł. Zaznaczył, że ten 
przetarg nie odbył się, ponieważ nie było oferentów. Wobec powyższego zgodnie 
z ustawą do drugiego przetargu cena została obniżona do kwoty 1.200.000 zł.
Pan Jarosław Ocicki zwrócił uwagę, że nadal nie otrzymał odpowiedzi na pytanie 
dotyczące zatrudnienia w szpitalu.
Pan Rafał Wiśniewski - Dyrektor SPZZOZ w Sierpcu wyjaśnił, że z administracji 
dnia 7 września 2018 roku na emeryturę odchodzi główna księgowa. Została 
zatrudniona osoba na stanowisko księgowej. Podkreślił, że musi nastąpić przejęcie 
obowiązków, ponieważ cały dział ekonomiczny musi mieć ciągłość pracy. Dodał, 
że ta osoba posiada wykształcenie ekonomiczne i jest dobrze oceniania przez 
pierwsze dni pracy jako osoba kompetentna.
Pan Jarosław Ocicki powiedział, że zadał konkretne pytanie: ile zostało 
zatrudnionych nowych osób do działu administracji?
Pan Rafał Wiśniewski -  Dyrektor SPZZOZ w Sierpcu powiedział, że takie pytanie 
bez uzasadnienia nie ma racji bytu. Wyjaśnił, że została zatrudniona osoba, która 
zastąpi etat odchodzącej na emeryturę księgowej. Były rozmowy na temat, że jest 
wyprowadzona w roku 2016 forma rozliczania z NFZ przez firmę zewnętrzną. To 
była firma z Warszawy. W tej chwili te koszty wypłacane na zewnątrz firmie 
prowadzącej rozliczenia z NFZ są dużo niższe, ponieważ jest tylko doradztwo firmy, 
która szkoli pracowników do rozliczeń z NFZ. Do tej pory były to dwie stażystki, 
w tej chwili od 1 września 2018 roku jednej osobie skończył się staż i pracuje na 
umowie postażowej. Wyjaśnił, że łącznie są zatrudnione 3 osoby jednak nie oznacza 
to zwiększenia kosztów. Powstały etat likwiduje koszty w ramach usług 
zewnętrznych, gdzie stwierdzono, że rozliczenia na zewnątrz nie są rozwiązaniem 
dobrze funkcjonującym. W statystyce pracowały 3 osoby, potem była firma 
zewnętrzna, a teraz z powrotem wraca system rozliczeń do szpitala. Wyjaśnił, że te 
dwie osoby zostały zatrudnione oraz jedna osoba w księgowości.
Pan Marek Gąsiorowski powiedział, że z wyjaśnień Pana Dyrektora wynika, że 
poprzednia firma, która rozliczała szpital z NFZ nie spełniała wymagań. Dodał, że 
jest to bardzo ważne zadanie. Radny powiedział, że zostały zatrudnione stażystki, 
żeby pracowały przy rozliczeniach. Radny powiedział, że jeśli ktoś rozpoczyna staż, 
to nie ma aż takiego doświadczenia. W tym temacie potrzeba fachowców. Dodał,



żeby znowu nie doszło do sytuacji, że źle będą wykonane rozliczenia.
Pan Mariusz Turalski powiedział, że są dwa czynniki: merytoryczny i społeczny. 
Pan Dyrektor sam powiedział, że wrócono do pracowników, a zrezygnowano z firmy 
zewnętrznej, jeśli chodzi o rozliczanie z NFZ, ponieważ koszta są tutaj decydujące. 
Czynnik społeczny był również wiele razy poruszany. Powiedział, że „po co brać 
firmy zewnętrzne do pracy na rzecz szpitala”. Zapytał, „gdzie sens i gdzie logika”. 
Zapytał, dlaczego Zarząd na to pozwolił, żeby Pani Kowalkowska wyrzuciła ludzi, 
którzy pracują 20 lat w szpitalu, przez co zwiększono bezrobocie, a zatrudniono 
firmy zewnętrzne? Podkreślił, że za taki stan rzeczy odpowiada Zarząd Powiatu. 
Radny powiedział, że teraz Pan Dyrektor mówi, że to było złe, że wraca się do 
poprzedniej formy rozliczeń. Dodał, że na tak odpowiedzialne stanowiska są 
zatrudnione stażystki bez doświadczenia. Zapytał, gdzie są Ci pracownicy, którzy 
pracowali 20 lat? Zapytał, gdzie jest polityka Zarządu?
Pan Juliusz Gorzkoś powiedział, że w szpitalu był zawsze problem z rozliczeniami 
i ze znalezieniem księgowego na odpowiednim poziomie. Wyjaśnił, że najlepiej 
byłoby żeby w szpitalu w Sierpcu była księgowa zaprzysiężona. Powiedział, że taka 
księgowa różni się tym, że sama odpowiada za te wszystkie rozliczenia. Radny 
zapytał, czy jest możliwość znalezienia takiej? Dodał, że szukał takiej księgowej 
przez 3 lata. Powiedział, że „przy księgowej takiej zwykłej do rozliczania, za 
wszystko odpowiada Dyrektor”. Podkreślił, że „te wszystkie rzeczy, które zaistniały 
za Pani Kowalkowskiej, która walczyła ze związkami i zbyt pochopnie rozwiązała 
ten rozliczeniowy dział w szpitalu, teraz przynoszą niekorzystne skutki”. Dodał, że 
co niektórzy doskonale wiedzą co za tym stoi, że Pani Kowalkowska szukała firmy 
zewnętrznej.
Pan Rafał Wiśniewski -  Dyrektor SPZZOZ w Sierpcu wyjaśnił, że tak jak
wspomniał wcześniej, jest zatrudniona firma, która pomaga, wspiera i uczy nowe 
osoby rozliczeń. System rozliczeń został zupełnie zmieniony. Te osoby, które 
pracowały w statystyce do 2015 roku, są w wieku emerytalnym. System rozliczeń się 
zmienił, szpital jest w zupełnie nowej formie rozliczeń i ryczałcie. W tej chwili 
wracanie do etatów, które za kilka miesięcy mają osiągnąć wiek emerytalny, nie ma 
sensu. Odnośnie głównej księgowej wyjaśnił, że odchodzi na emeryturę. Ogólna 
liczba zatrudnionych osób się zgadza. Główną księgową będzie osoba dotychczas 
pracująca w szpitalu, natomiast etat księgowej uzupełnia nowo zatrudniona osoba. 
Wobec powyższego należy stwierdzić, że nie ma żadnego zwiększenia etatów.
Pan Jarosław Ocicki powiedział, że Pan Dyrektor szpitala różnie przedstawia 
informacje dotyczące zatrudnia w szpitalu. Raz Dyrektor mówi, że firmy zewnętrznej 
nie będzie, raz mówi że będzie wspomagać. Podkreślił, że jak można mówić, że nie 
wzrosną koszty zatrudnia, jak są zatrudnione osoby do rozliczeń z NFZ, jak również 
firma zewnętrzna też będzie uczestniczyła w niniejszym procesie na pewno za 
odpłatnością.
Pan Przewodniczący zwrócił uwagę, że było posiedzenie Komisji Spraw 
Społecznych i żaden z tych tematów nie był poruszany.
Pan Juliusz Gorzkoś zwrócił uwagę, że stanowisko głównej księgowej w szpitalu



jest newralgiczne. Dodał, że podczas obrad sesji w dniu 30 maja 2018 roku, kiedy to 
w obradach uczestniczyła główna księgowa, radni dowiedzieli się, że „w 2011 r. po 
trzech miesiącach, kiedy zaistniała Pani Kowalkowska jako Dyrektor placówki, to 
główna księgowa została skierowana na szkolenie, jak skutecznie sprywatyzować 
szpitale powiatowe”.
Pan Marek Gąsiorowski złożył wniosek formalny o 5- minutową przerwę.
Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie złożony wniosek:

Głosowanie: 
za- 2
przeciw- 15.

W wyniku głosowania wniosek radnego nie został przyjęty.

Więcej pytań i uwag w niniejszym punkcie nie było.

Ad. pkt 7.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, 
kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów 
Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za I kwartał 2018 roku.

Pan Przewodniczący poinformował, że niniejszy projekt uchwały otrzymali radni 
w materiałach i że był on przedmiotem posiedzenia Komisji Spraw Społecznych 
Rady Powiatu. Zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos w tym punkcie obrad?
Dodał, że w obradach sesji uczestniczy Pan Rafał Wiśniewski -  Dyrektor SPZZOZ 
w Sierpcu, który udzieli wszelkich wyjaśnień na zaistniałe pytania.
Głos zabrał Pan Rafał Wiśniewski - Dyrektor SPZZOZ w Sierpcu, który udzielił 
odpowiedzi na wcześniej padające pytania. Odpowiadając na pytanie radnego 
Turalskiego wyjaśnił, że w I kwartale na oddziale neonatologicznym było około 
20 porodów przyjętych mniej. Analizując wynik finansowy można stwierdzić, 
że wykonanie jest na poziomie 35%. Bardzo słabym miesiącem był luty, gdzie było 
tylko kilkanaście porodów i stąd jest taki wynik. Od 1 września zaczyna pracę na 
oddziale nowy ginekolog. W miesiącach wakacyjnych porodów też było znacznie 
mniej tj. około 38. W zakresie izby przyjęć ryczał jest dobowy i wykonanie 
w wysokości 50% oznacza 100% wykonanie otrzymanego ryczałtu za każdy dzień 
kwartału na oddziale rehabilitacyjnym. Umowa jest półroczna, stąd też wykonanie 
jest na poziomie 50% natomiast trzeba pamiętać, że oddział rehabilitacyjny 
w styczniu praktycznie nie funkcjonował, więc jedną z przyczyn słabego wyniku 
w I kwartale jest właśnie ta sytuacja. W okresie półrocza punkty te zostały 
nadrobione. Kontrakt za I półrocze został wykonany. Na II półrocze jest na takim 
samym poziomie dlatego, że NFZ nie ogłasza nowych konkursów, tylko kolejny raz 
aneksował umowy na tych samych warunkach finansowych z tą samą ilością 
punktów. Na stomatologię umowa została zawarta na cały rok, więc wykonanie 5% 
oznacza 100% wykonania kwartalnego. W kwestii rozporządzenia Ministra Zdrowia 
do wymogów, Pan Dyrektor wyjaśnił, że zakres niespełniania wymogów przez szpital 
jest szerszy niż tylko w zakresie bloku operacyjnego, ponieważ dotyczy wielu
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komórek organizacyjnych. W ubiegłym roku 31 grudnia wygasł termin wyznaczony 
rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 2012 roku na dostosowanie tych pomieszczeń. 
Od 30 listopada szpital był zobowiązany do występowania do Inspektora Sanitarnego
0 ocenę wpływu niespełniania na bezpieczeństwo zdrowie i życie pacjentów. Na tą 
decyzję czekano do 20 czerwca i otrzymano postanowienie z sanepidu o tym, jaki jest 
wpływ niespełniania wymogów poszczególnych oddziałów na bezpieczeństwo
1 życie pacjentów. Zostało to bardzo różnie ocenione. Otrzymano również pismo 
Dyrektora Oddziału z Urzędu Wojewódzkiego i na tej podstawie Dyrektor został 
zobowiązany przez Zarząd Powiatu do przygotowania propozycji rozpoczęcia działań 
związanych z usuwaniem występujących niezgodności. Takie opracowanie zostało 
przedstawione Zarządowi Powiatu dnia 30 lipca 2018 roku. Założenia są takie, że 
trzeba intensywnie rozpocząć zabudowę wnętrz na oddziale rehabilitacyjnym 
i odcinku położniczym oddziału ginekologiczno-położniczego, dlatego że otrzymano 
środki z Unii Europejskiej na termomodemizację budynku. Kolejnym etapem jest 
budowa nowego pawilonu izby przyjęć przed głównym wejściem do szpitala. Cały 
ten plan uwzględnia środki możliwe do przeznaczenia przez Powiat Sierpecki 
w ramach rocznych wydatków jakie zostały przedstawione i zakłada realizację tych 
wszystkich niedociągnięć do 2026 roku. Jeśli nakłady finansowe mogłyby być 
większe, to powinno się to wykonać szybciej. Jednak trzeba uwzględnić etapowość 
i ciągłość pracy całego szpitala. Łącznie oszacowane koszty 11.950.000 zł. Dyrektor 
SPZZOZ dodał, że niestety koszty robót budowlanych cały czas rosną, więc tą 
kwestię również należy mieć na względzie.
Radny Pan Juliusz Gorzkoś odnosząc się do poprzedniej sesji, kiedy to Pan 
Przewodniczący zapytał się osób, które to były u Wojewody Mazowieckiego, ile 
milionów przywieźli, potem zapytał Pan Przewodniczący, czy udało się jakieś środki 
finansowe ściągnąć, radny zauważył, że należy pamiętać, że na wcześniejszych 
sesjach była mowa o opracowanym projekcie na doposażenie szpitala na sumę ponad 
3.000.000 zł, gdzie była mowa o tomografie. Następnie był opracowany projekt 
termomodemizacji szpitala. Radny dodał, że te rzeczy dotyczą Urzędu 
Marszałkowskiego, który na projekty dostaje pieniądze od UE i zależy od Urzędu 
Marszałkowskiego, czy dany powiat otrzyma dofinansowanie, czy też nie. Następnie 
radny zapytał, ile nastąpił wzrost kontakt na bieżący rok? Odpowiedział, że na 
początku roku była mowa o wzroście kontaktu na kwotę 330.000 zł. Radny 
stwierdził, że jeżeli będzie analizowane to, co zostało przedstawione, to należy 
również mieć na względzie, ponieważ to umyka w nawale pism, gdzie są 
analizowane koszty. Radny Gorzkoś stwierdził, że w tych kosztach na stronie 
8 sprawozdania została przedstawiona analiza roku 2018 za I kwartał w stosunku 
do roku 2017 za I kwartał. Dodał, że należy zauważyć wzrost kontraktów lekarskich 
za ten rok o lA9 co stanowi kwotę 181.000 zł. Radny podkreślił, że Pan Dyrektor 
SPZZOZ udzielając wywiadu powiedział, że ten budżet szpitala zawali kwota 
200.000 zł, którą trzeba wypłacić pielęgniarkom. Radny stwierdził, że „należy 
zauważyć dysfunkcję spojrzenia na pewne rzeczy”. Następnie radny powiedział, 
że w przedłożonych dokumentach została określona prognoza sytuacji ekonomiczno-



finansowej na kolejne 3 lata, w której jest ujęte, że ustawa o kształtowaniu się 
minimalnego wynagrodzenia jest dla SPZZOZ w Sierpcu dużym zagrożeniem, 
ponieważ nie mamy dodatkowych źródeł finansowania na podwyżki personelu. Nie 
ma też zagwarantowania wzrostu przychodów za świadczone usługi medyczne, 
a regulacje płacowe spowodują, że SPZZOZ będzie generował straty z działalności. 
Ponadto deficyt lekarzy na terenie objętym działaniem SPZZOZ w Sierpcu powoduje 
wzrost stawek za usługi udzielane przez lekarzy, zarówno w poradniach, jak 
i w szpitalu. Radny zauważył, że ze względów wskazanych powyżej sporządzona 
prognoza na najbliższe trzy lata jest obarczona wysokim ryzykiem. Ponadto radny 
stwierdził, że nie ma odniesienia do projektów, o które jest ciągła walka tj. 
o tomograf.
Pan Jarosław Ocicki powiedział, że wynik finansowy za I kwartał 2018 roku 
wyszedł 540.000 zł na minusie. Dodał, że skończyły się rozliczenia typu 
nadwykonania. Radny zapytał, jaki będzie wynik na koniec roku? Stwierdził, że 
jeżeli dalej będzie się tak przedstawiał wynik finansowy, to strata na koniec roku 
będzie wynosiła około 2.000.000 zł. Zapytał, skąd Pan Dyrektor weźmie na pokrycie 
straty środki finansowe? Następnie radny zapytał o ujęte w sprawozdaniu tzw. usługi 
obce? Radny powiedział, że w tych usługach jest wydawane 9.500.000 zł.
Pan Mariusz Turalski zapowiedział, że w najbliższym czasie upływa termin 
składania przez lekarzy deklaracji o tym, czy zostaną w danej placówce na etacie, czy 
też nie. Radny chciałby się dowiedzieć, jak na chwilę obecną ta sprawa wygląda 
w sensie personalnym? Następnie radny odnośnie bloku operacyjnego i oddziału 
intensywnej terapii powiedział, że był termin dostosowania się do końca roku 2018 
do wymogów. W myśl ustawy z 12 czerwca 2012 roku trzeba było się dostosować do 
norm, bo to grozi zamknięciem tychże oddziałów. Radny zapytał, jakie działania 
zostały podjęte w niniejszym temacie? Następnie radny powiedział, że zapisane było 
na bieżący rok 638.000 zł dotacji z budżetu Powiatu Sierpeckiego, natomiast 
w I kwartale zostało przeznaczone tylko 36.000 zł. Radny, zapytał dlaczego tak niska 
kwota została dotychczas przekazana na rzecz szpitala z powiatu?
Pan Rafał Wiśniewski -  Dyrektor SPZZOZ w Sierpcu oznajmił, że otrzymał 
decyzję z sanepidu o konieczności dostosowania pomieszczeń do wymogów 
rozporządzenia. Na tej podstawie opracowany został plan działań przedstawiony 
Zarządowi Powiatu tak, żeby zostały zabezpieczone w przyszłych budżetach 
stosowne środki finansowe na realizację. Rozporządzenie nie przesuwa na kolejne 
terminy okresu dostosowawczego, tylko postawiło przed sanepidem wymóg oceny 
wpływu niespełniania wymogów rozporządzenia na bezpieczeństwo, zdrowie i życie 
pacjentów. Te wymogi są najwyższe na izbie przyjęcie i bloku operacyjnym. 
A innych oddziałach również występują braki. Decyzja teraz należy do Wojewody, 
który może uznać, że wpływ jest zbyt duży na pozwolenie dalszego funkcjonowania. 
Ogólnie 60 szpitali na terenie województwa mazowieckiego nie spełnia tych 
wymogów w mniejszym bądź większym zakresie. Na razie żadne instytucje nie 
zostały zamknięte, jednak zostały zobowiązane do podejmowania działań 
zmierzających do dostosowania placówek służby zdrowia do wymogów.
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Odpowiadając na pytanie radnego Grzkosia dyrektor szpitala wyjaśnił, że ten raport 
powstał na podstawie rozporządzenia, które określa w jaki sposób się to 
przygotowuje i nie można na podstawie wyników finansowych za rok ubiegły nie 
mogą ta powstać dane z jakim wpływem będą koszty wyższe z tytułu wzrostu. Tam 
są wzory do obliczeń. Wynik finansowy za I półrocze 2018 roku wynosi 547.000 zł 
na minusie. W II półroczu te koszty nie rosły tak proporcjonalnie jak w I kwartale. 
W I kwartale dużo pracowni i oddział rehabilitacyjny nie pracowały z uwagi na braki 
lekarzy. Sukcesywnie te oddziały zaczęły pracować, stąd te wykonanie za I półrocze 
jest wyższe. Jeśli chodzi o koszty związane z usługami obcymi, to jest to wszystko, 
co jest kupowane z zewnątrz, czyli transport medyczny, kontrakty, dyżury medyczne, 
WPL, badania kupowane na zewnątrz, pranie, żywienie. Odnośnie nowych deklaracji 
dyrektor SPZZOZ wyjaśnił, że dotychczas wpłynęła jedna deklaracja tylko, że należy 
mieć na uwadze, że to dotyczy tylko lekarzy zatrudnionych na umowę o pracę. Jeżeli 
chodzi o wykonanie planu, to rzeczywiście w tym kwartale były to środki z tytułu 
wpłat rat za zakupiony laparoskop i sprzęt endoskopowy. W II kwartale już procedury 
wcześniej zostały zaksięgowanie, więc wykonanie tego planu jest dużo wyższe. 
Następnie głos zabrał Pan Starosta, który powiedział, że Pan Gorzkoś powiedział, 
że Marszałek daje środki z UE. Wyjaśnił, że wszystkie środki unijne oparte są na 
projektach. Powiat Sierpecki złożył dwa wnioski o dofinansowanie w ramach 
projektów. Jeżeli projekt otrzymał dofinansowanie, to musi uzyskać odpowiednią 
ilość punktów. Jeden projekt był na zakup sprzętu m.in. tomografu, a drugi był na 
termomodemizację. W trakcie oceny przez ekspertów Mazowieckiej Jednostki 
Wdrażania Programów Unijnych pierwszy projekt dostał 24 punkty, natomiast 
podstawą do kwalifikowania projektów dofinansowania była minimalna liczba 
punków na poziomie 35 punków. Wobec powyższego niniejszym projekt projekt nie 
został właściwie wypunktowany i nie otrzymał dofinansowania. Drugi projekt 
termomodemizacyjny otrzymał największą ilość punktów, łącznie z Powiatem 
Przasnyskim. Wobec powyższego niniejszy projekt otrzymał dofinansowanie. Ta 
inwestycja jest rozłożona na okres 2 lat. Pan Starosta podkreślił, że wszelkie remonty 
będą wykonywane w ten sposób, aby nie przerywać pracy szpitala.
Pan Juliusz Gorzkoś oznajmił, że jest za długo radnym, aby przystać na tak proste 
wytłumaczenie, że się chciało kogoś wprowadza w błąd, aby można było zastosować. 
Dodał, że chciał tylko porównać pewne zarzuty od Pana Przewodniczącego, że ile 
tych milionów, kiedy to nie jest ustawowo po stronie Wojewody czy rządu, tylko po 
stronie organu czyli Starostwa Powiatowego. Podkreślił, że środki są tutaj. A zdanie: 
ile milionów od Wojewody zostało przywiezione, to jest bardzo niskim 
stwierdzeniem.
Następnie radny powiedział, że Pan Wicestarosta na poprzedniej sesji Rady Powiatu 
pozwolił sobie na różne uproszczenia. Radny powiedział, że system identyfikacji, 
która jest przeprowadzana z NFZ w dziale lekarzy obejmuje dane w zakresie ile 
zarabiają, ile pracowali godzin, jakie mają wykształcenie co jest wymagane do 
otwarcia odpowiednich oddziałów. Pan Wicestarosta odpowiedział, że jest 
zatrudnionych 60 lekarzy na kontrakcie. Wówczas na stwierdzenie radnego, że jest



64 lekarzy, to wówczas Pan Wicestarosta powiedział, że jest zatrudnionych 80 
lekarzy. Zapytał, jak może coś takiego być? Poprosił, żeby Pan Dyrektor wyjaśnił ilu 
jest lekarzy w szpitalu w Sierpcu?
Pan Wojciech Rychter -  Wicestarosta Sierpecki wyjaśnił, że na sesji przekazał 
informację, że jest zawartych około 80 umów z lekarzami w szpitalu. Są lekarze, 
którzy mają zawarte umowy po dwie, ponieważ jeżeli pracuje w szpitalu i w POZ- 
cie, to obowiązuje ich odrębna umowa.
Pani Krystyna Kozicka zauważyła, że wczoraj była Komisja Spraw Społecznych, 
na której miały być przedyskutowane wszystkie tematy. W komisjach uczestniczył 
Pan Dyrektor i żadne pytania nie były zadawane.
Wobec powyższego Pan Przewodniczący zamkną dyskusję w niniejszym punkcie.
Pan Mariusz Turaiski stwierdził, że wobec takiego postępowania przez Pana 
Przewodniczącego, że nie daje możliwości przedyskutować ważnych spraw to radni 
którym zależy na ważnych sprawach Powiatu, powinni opuścić salę obrad.
Pan Marek Gąsiorowski podkreślił, że nie zależy do żadnej partii, więc radnego nie 
obowiązują żadne słowa partyjne jak koleżankę radną która mówi że był czas na 
omówienie spraw. Podkreślił, że po to jest sesja Rady Powiatu, aby sprawy 
przedyskutować. Społeczeństwo musi być na bieżąco informowane jaka jest sytuacja 
w szpitalu oraz oświacie. Podkreślił, że komisje są mało merytoryczne. Na 
posiedzeniach Komisji nie była w ostatniej Komisji spotkań ze związkami 
zawodowymi szpitala oraz komisji poświęconej problemom w oświacie.
Pan Juliusz Gorzkoś powiedział, że słabo został oceniony projekt na zakup 
tomografu. Dodał, że w pewnym czasie Pan Wiśniewski był odpowiedzialny za 
prawidłowe przygotowanie wniosku, ponieważ Pan Wiśniewski był Zastępcą 
Dyrektora i wówczas był odpowiedzialny za zamówienia publiczne.
Pan Andrzej Cześnik powiedział, że pytania szczegółowe trzeba zadawać. Radny 
odniósł się do przygotowanych projektów na remonty i dostosowanie szpitala do 
norm. Stwierdził, że pewne środki na ten cel zostały wydatkowane. Radny podkreślił, 
że blok operacyjny i izba przyjęć muszą funkcjonować na najwyższym poziomie. 
Radny zapytał, co z tymi projektami? Dodał, że wcześniej była mowa, że te projekty 
nie spełniają wymogów określonych w rozporządzeniu dot. dostosowania szpitala do 
norm.
Pan Starosta powiedział, że należy zwrócić uwagę że nie do końca jest tak, 
że dotychczas opracowane projekty nie będą wykorzystane. Przy bloku operacyjnym, 
czy termomodernizacji, część tych projektów, będzie dostosowana i wykorzystana. 
Ponadto trzeba mieć na uwadze, że przepisy też się zmieniają i projekt trzeba 
dostosować do obowiązujących norm. Pan Dyrektor ma uzupełnić dotychczas 
przygotowane projekty, ponieważ w bieżącym roku będzie trzeba już uwzględnić 
w budżecie środki finansowe na termomodemizację szpitala.
Głos zabrała także Pani Mirosława Sawicka, która powiedziała, że 4 lata ta Rada 
rządziła i podejmowała różne decyzje. Polityka zdrowotna zależy od samorządu i to 
są elementy takie jak: przewidywanie, kontrola, zarządzanie, nadzorowanie, żeby 
zadbać o pacjenta i pracownika. Powiedziała, że czy to było wszystko wykonane we



właściwy sposób, to ocenią to wyborcy. Dodała, że pewne elementy są od lat 
pokazywane, że są zaniedbania przez Powiat, ponieważ szpital jest 
niedoinwestowany, niedostosowany, że szpital jest niedosprzętowiony, zachwiane są 
proporcje w wynagrodzeniach, załoga jest podzielona oraz że nie ma skutecznego 
planu naprawczego. Następnie Pani Sawicka zapytała Pana Dyrektora SPZZOZ 
w Sierpcu, gdyż 10 lipca związki zawodowe działające w szpitalu wystosowany do 
PIP zapytanie o wszczęcie kontroli w sprawie realizacji ustawy z dnia 8 czerwca 
2017 roku. Zapytała czy już coś wiadomo w tym temacie?
Salę obrad opuścili Pan Stanisław Pawłowski i Pan Marek Gąsiorowski 
( godz.: 10:55). Stan obecnych radnych -  15 osób.
Pan Przewodniczący zaznaczył, że to pytanie które zostało zadane Dyrektorowi 
SPZZOZ w Sierpcu winno zostać złożone w zakładzie pracy.
Pani Mirosława Sawicka wyjaśniła, że związki czekają na wyznaczenie spotkania 
z Panem Dyrektorem. Dodała, że z poprzednią Dyrektor SPZZOZ w Sierpcu 
spotkania odbywały się cyklicznie. Na chwilę obecną Dyrektor szpitala nie wyznacza 
tego typu spotkań.
Pan Rafał Wiśniewski -  Dyrektor SPZZOZ w Sierpcu wyjaśnił, że realizacja 
ustawy nastąpiła w taki sam sposób jak to miało miejsce w 2017 roku, realizując całą 
ustawę. Oznajmił, że zostały zrealizowane podwyżki, do których ustawa nie 
zobowiązywała. Odnosząc się do spotkań oficjalnych w 2017 roku w sekretariacie są 
2 protokoły z posiedzeń ze spotkań Pani Dyrektor SPZZOZ w Sierpcu ze związkami 
zawodowymi. Pan Dyrektor powiedział, że ogólna sytuacja w służbie zdrowia 
w Polsce jest trudna. Dodał, że cudotwórcą nie jest, biorąc pod uwagę, że w wielu 
szpitalach jest trudna sytuacja finansowa. Dnia 30 sierpnia 2018 roku uczestniczył 
z Panem Wicestarostą w spotkaniu zorganizowanym przez Ogólnopolski Związek 
Pracodawców szpitali powiatowych, gdzie było 200 przedstawicieli szpitali z całego 
kraju. Omawiano sytuację w służbie zdrowia jak drastycznie rosną koszty związane 
z funkcjonowaniem szpitali powiatowych, a w jakim zakresie maleją przychody. 
Wobec stale pogarszającej się sytuacji finansowej i kadrowej szpitali powiatowych 
uczestnicy spotkana oczekują decyzji Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu 
Zdrowia, które pozwolą na poprawę warunków funkcjonowania szpitali.
Na salę obrad powrócił Pan Marek Gąsiorowski (godz: 11:00). Stan obecnych 
radnych -1 6  osób.
Dyrektor SPZZOZ dodał, że powinno nastąpić zwiększenie wartości umów we 
wszystkich rodzajach świadczeń opieki zdrowotnej wymagających zaangażowania 
personelu medycznego i niemedycznego. Zmiana ta powinna nastąpić poprzez 
zwiększenie wyceny świadczeń o co najmniej 15%. Stale rosnąca presja płacowa, 
nasilona przez podpisywane przez Ministra Zdrowia porozumienia z kolejnymi 
grupami zawodowymi, bez zapewnienia odpowiednich źródeł finansowania 
wynikających z nich zobowiązań, skutkuje pogłębieniem niestabilności finansowej 
szpitali powiatowych. Powinno nastąpić odroczenie wejścia w życie norm 
zatrudnienia personelu pielęgniarskiego, do czasu zwiększenia ilości pielęgniarek 
w systemie. Brak personelu pielęgniarskiego na rynku pracy uniemożliwia



wypełnienie projektowanych obowiązków prawnych w zakresie norm zatrudnienia, 
a tym samym spełnienia warunków udzielania świadczeń zdrowotnych. Ministerstwo 
Zdrowia wprowadzając regulacje prawne przenosi odpowiedzialność prawną za 
zapewnienie świadczeń zdrowotnych wyłącznie na podmioty lecznicze, nie 
stwarzając podmiotom leczniczym odpowiednich ku temu warunków. Zmianę formy 
kształcenia podyplomowego lekarzy, która spowoduje, że znaczna ilość absolwentów 
podejmie kształcenie specjalizacyjne w szpitalach powiatowych, co pozwoli na 
odnowienie kadry w latach kolejnych. Aktualnie szpitale powiatowe praktycznie nie 
korzystają z pracy rezydentów, co jest spowodowane przejmowaniem rezydentur 
przez szpitale kliniczne. W ocenie sygnatariuszy stanowiska niezbędne jest 
wprowadzenie zmian, zgodnie z którymi część okresu rezydentury będzie 
realizowana w szpitalach powiatowych. Uczestnicy spotkania oświadczyli, że 
w razie braku spełnienia wyżej wymienionych oczekiwań należące do 
Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych i współdziałające 
z nim szpitale powiatowe nie przyjmą kolejnych propozycji finansowania świadczeń, 
w tym w ramach tzw. „umowy sieciowej" i podejmą czynności w celu rozwiązania 
umów z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Na salę obrad powrócił Pan Stanisław Pawłowski (godził 1:05). Stan obecnych 
radnych -1 7  osób.
Pani Mirosław Sawicka powiedziała, że jedną sprawę Pan Dyrektor przekłamał. 
Powiedziała, że ustawa z dnia 8 czerwca 2017 roku w 2017 roku deklarowała, że 
10 % pielęgniarki dostaną podwyżki. Podziękowała Zarządowi Powiatu, który jednak 
przychylił się do prośby związków zawodowych i przyznał pieniądze na te 10% 
i przelał środki finansowe na konto szpitala. Więc Dyrektor te pieniądze miał. 
Zapytała dlaczego pielęgniarki tych pieniędzy nie dostały?
Pan Rafał Wiśniewski -  Dyrektor SPZZOZ w Sierpcy wyjaśnił, że środki 
finansowe w kwocie 100.000 zł zostały pielęgniarkom przedstawione w propozycji 
realizacji ustawy z dnia 8 czerwca. Było tam wyraźnie zapisane, na co związki 
zawodowe nie wyraziły zgody, ale te pieniądze zostały przekazane na podniesienie 
pensji do kwoty 2.100 zł do pensji zasadniczej. Od 1 lipca dokładnie taka kwota 
została przeznaczona na podwyżki tylko w roku 2018.
Salę obrad opuścił Pan Jarosław Ocicki (godzi 11:10). Stan obecnych radnych -  
16 osób.

Więcej pytań i uwag do niniejszego punktu nie było.

Wobec powyższego Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie niniejszy projekt 
uchwały.

Głosowanie:
za- 11, 
przeciw-4
wstrzymujących się -1.
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UCHWAŁĘ Nr 37.LV.2018
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku 

finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki 
Zdrowotnej w Sierpcu za I kwartał 2018 roku

/Uchwała stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu/.

Pan Przewodniczący stwierdził, że Rada Powiatu podjęła

Ad. pkt 8.
Podjęcie uchwały w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.

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

Dodał, że w obradach sesji uczestniczy Pan Rafał Wiśniewski -  Dyrektor SPZZOZ 
£  w Sierpcu, który udzieli wszelkich wyjaśnień na zaistniałe pytania.

Pan Juliusz Gorzkoś odnosząc się do ostatniej wypowiedzi Dyrektora SPZZOZ 
w Sierpcu stwierdził, że dopiero zaczyna rozumieć, o czym mówiła rok temu 
poprzednia Dyrekcja szpitala. Dodał, że dnia 23 listopada na Zarządzie Powiatu 
przedstawiane były problemy, tylko że ówczesna Dyrekcja nie otrzymała od Zarządu 
decyzji, że dla podwyższających się kosztów pracy proszę podpisywać umowy dla 
ratowania szpitala. Obecny Dyrektor otrzymał takie przyzwolenie.
Pan Mariusz Turalski powiedział, że aktualnie o 11:00 rozpoczął się koncert 
muzyki patriotycznej. Ma to związek z sesją, że właśnie ten koncert się rozpoczął. 
Dodał, że grupa radnych jest współorganizatorami, więc chociaż na zakończenie 
koncertu te osoby będą musiały opuścić obrady sesji. Radny poprosił Pana 
Przewodniczącego o wyrozumiałość w tym temacie.

Pytań i uwag do niniejszego punktu nie było.

Wobec powyższego Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie niniejszy projekt 
uchwały.

Głosowanie:
za- 11, 
przeciw-4,
wstrzymujących się —1.

Pan Przewodniczący stwierdził, że Rada Powiatu podjęła

UCHWAŁĘ Nr 328.LV.2018
w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego 

Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu
/Uchwała stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu/.
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Pan Przewodniczący, po przerwie wznowił obrady sesji Rady Powiatu w Sierpcu 
(godz.ll:40 ). Stan obecnych radnych -  10 osób (nieobecni: Pan Jarosław Ocicki, 
Pan Mariusz Turalski, Pan Bogdan Misztal, Pan Juliusz Gorzkoś, Pani Maria 
Lejman, Pan Marcin Błaszczyk, Pan Marek Gąsiorowski).

Ad. pkt 9.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację 
zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2018 roku.

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

Dodał, że w obradach sesji uczestniczy Pani Agnieszka Gorczyca -  Dyrektor PCPR 
w Sierpcu, która udzieli wszelkich wyjaśnień na zaistniałe pytania.

Pytań i uwag do niniejszego punktu nie było.

Wobec powyższego Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie niniejszy projekt 
uchwały.

Głosowanie:
za- 9, 
przeciw-0,
wstrzymujących się -1.

Pan Przewodniczący stwierdził, że Rada Powiatu podjęła

UCHWAŁĘ Nr 329.LV.2018
zmieniającą uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu 
rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2018 roku

/Uchwała stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu/.

Na obrady sesji powrócił Pan Bogdan Misztal (godz. 11:50). Stan obecnych 
radnych -11 osób.

Ad. pkt 10.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie 
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sierpeckiego.
Pan Przewodniczący poinformował, że niniejszy projekt uchwały otrzymali radni 
w materiałach i że był on przedmiotem posiedzenia Komisji Infrastruktury 
i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Powiatu. Zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos 
w tym punkcie obrad?

Pan Przewodniczący ogłosi 10 minutową przerwę (godz. 11:30).



Pytań i uwag do niniejszego punktu nie było.

Wobec powyższego Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie niniejszy projekt 
uchwały.

Głosowanie:
za -11, 
przeciw-0
wstrzymujących się -0.

Pan Przewodniczący stwierdził, że Rada Powiatu podjęła

UCHWAŁĘ Nr 330.LV.208
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie nieruchomości 

stanowiącej własność Powiatu Sierpeckiego
/Uchwała stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 11.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2018-2034.

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

Dodał, że w obradach sesji uczestniczy Pan Krzysztof Sobiecki -  Skarbnik Powiatu, 
który udzieli wszelkich wyjaśnień na ewentualne pytania.

Pytań i uwag do niniejszego punktu nie było.

Wobec powyższego Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie niniejszy projekt 
uchwały.

Głosowanie:
za- 9, 
przeciw-0,
wstrzymujących się -2.

Pan Przewodniczący stwierdził, że Rada Powiatu podjęła

UCHWAŁĘ Nr 331.LV.2018
zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej

Powiatu Sierpeckiego na lata 2018-2034
/Uchwała stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu/.
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Ad. pkt 12.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu 
Sierpeckiego na 2018 rok.
Pan Przewodniczący poinformował, że niniejszy projekt uchwały otrzymali radni 
w materiałach, który był przedmiotem posiedzeń Komisji stałych Rady Powiatu 
Zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos w tym punkcie obrad?

Dodał, że w obradach sesji uczestniczy Pan Krzysztof Sobiecki -  Skarbnik Powiatu, 
który udzieli wszelkich wyjaśnień na pytania.

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

Głosowanie:
za-9,
przeciw -  0, 
wstrzymujących się -2.

Pan Przewodniczący stwierdził, że Rada Powiatu podjęła

UCHWAŁĘ Nr 332.LV.2018
zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego

na 2018 rok
/Uchwała stanowi załącznik nr 23 cło niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 13.
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowej 
Biblioteki Publicznej w Sierpcu.
Pan Przewodniczący poinformował, że niniejszy projekt uchwały otrzymali radni 
w materiałach, który został wypracowany przez Komisję Rewizyjną. Zapytał, czy 
ktoś chciałby zabrać głos w tym punkcie obrad?

Pytań i uwag nie było.

Wobec powyższego Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie niniejszy projekt 
uchwały.

Głosowanie:
za-10, 
przeciw -  0,
wstrzymujących się -1 .

Pan Przewodniczący stwierdził, że Rada Powiatu podjęła
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UCHWAŁĘ Nr 333.LV.2018
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej

w Sierpcu
/Uchwała stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu/.

Na obrady sesji powrócił Pan Marcin Błaszczyk (godz. 12:10). Stan obecnych 
radnych -1 2  osób.

Ad. pkt 14.
Podjęcie oświadczenia w sprawie przyznania tytułu honorowego "Zasłużony dla 
Powiatu Sierpeckiego" dla Pani Aleksandry Malinowskiej -  Przewodniczącej 
Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.
Pan Przewodniczący poinformował, że niniejszy projekt oświadczenia otrzymali 
radni w materiałach, który był przedmiotem posiedzeń Komisji stałych Rady 
Powiatu. Zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos w tym punkcie obrad?

Pytań i uwag nie było.

Wobec powyższego Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie niniejszy projekt 
uchwały.

Głosowanie:
za- 12, 
przeciw -  0, 
wstrzymujących się -0,

Pan Przewodniczący stwierdził, że Rada Powiatu podjęła

OŚWIADCZENIE Nr 27.LV.2018 
w sprawie przyznania tytułu honorowego "Zasłużony dla Powiatu 

Sierpeckiego" dla Pani Aleksandry Malinowskiej -  Przewodniczącej 
Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych
/Uchwała stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 15.
Podjęcie oświadczenia w sprawie przyznania tytułu honorowego "Zasłużony dla 
Powiatu Sierpeckiego" dla Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko- 
Własnościowej w Sierpcu.
Pan Przewodniczący poinformował, że niniejszy projekt oświadczenia otrzymali 
radni w materiałach, który był przedmiotem posiedzeń Komisji stałych Rady 
Powiatu. Zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos w tym punkcie obrad?

Pan Andrzej Cześnik powiedział, że zapoznał się z uzasadnieniem do niniejszego
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projektu oświadczenia. Powiedział, że wnioskodawcą tego tytułu jest Rada Nadzorca 
Spółdzielni Mieszkaniowej. Dodał, że zgodziłby się z tym tematem, gdyby w tytule 
był zapis, że to jest tytuł zasłużony dla członków spółdzielni, ponieważ to oni 
wpłacają czynsz na fundusz remontowy i to byłoby zwieńczenie tej całej sprawy, 
gdyby to właśnie takie wyróżnienie otrzymali członkowie bądź mieszkańcy 
spółdzielni. Zaproponował, żeby został zmieniony zapis w tytule o członków, 
ponieważ to oni stanowią trzon tej całej spółdzielni. Podstawowym zadaniem 
spółdzielni mieszkaniowej jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców i innych potrzeb 
członków oraz ich rodzin poprzez dostosowanie i budowanie lokali mieszkalnych. 
Radny uważa, że ten tytuł powinien być szerzej przyznany.
Pan Wiesław Tomkalski powiedział, że wniosek jest bardzo zasadny. Uważa, że ten 
wniosek należy przegłosować, ponieważ te wyniki, które spółdzielnia, zarząd, 
członkowie, rada nadzorcza, wypracowała są widoczne. W przeciągu kilku lat 
docieplono wszystkie bloki. Pozyskano na docieplenie wiele środków finansowych 
spoza budżetu spółdzielni. Dodał, że są budowane parkingi przy blokach. Radny 

4 )  uważa, że to jest podstawowa wykładnia tego wniosku. Ponadto dodał, że należałoby 
również wystąpić z wnioskiem o przyznanie tytułu dla Prezesa Spółdzielni, ponieważ 
on od lat tą spółdzielnie prowadzi. Od kilku lat budowane są bloki, gdzie koszty tych 
bloków są o wiele niższe, niż u deweloperów. Aktualnie w zasobach spółdzielni jest 
2764 mieszkań, w 65 budynkach mieszkalnych, 6 pawilonów handlowych, w tym 
budynek administracyjny i zaplecze techniczne, 102 boksy garażowe oraz 24 miejsca 
postojowe pod budynkami. Zarejestrowanych jest 3.268 członków, a w zasobach 
zamieszkuje około 40% mieszkańców Sierpca. Dodał, że obecnie powstają nowe 
miejsca parkingowe. Ponadto w ostatnich latach powstały nowoczesne place zabaw, 
boisko do koszykówki i tenisa.
Pan Marcin Błaszczyk -  Wiceprzewodniczący Rady powiedział, że jako 
Wiceprzewodniczący Rady jest zawsze za wszystkimi dobrymi inicjatywami i za 
nagradzaniem tych wszystkich instytucji, czy ludzi kultury, sportu. Dodał, że nie 
zauważa, że jest coś złego w działalności spółdzielni mieszkaniowej, co mogłoby 

^  wpłynąć, aby tego medalu spółdzielnia nie otrzymała. Dodał, że dobre rzeczy należy 
nagradzać i wyróżniać.
Pan Andrzej Cześnik powiedział, że w tym temacie będzie miał swoje zdanie. 
Spółdzielnie mieszkaniowe w większości wspólnoty w Warszawie, jak się przelicza, 
ile płacą za daną ilość metrów, to są to znacznie niższe koszty niż w Sierpcu.

Pan Przewodniczący zaznaczył, że to wyróżnienie dotyczy instytucji nie osoby.

Pytań i uwag nie było.

Wobec powyższego Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie niniejszy projekt 
oświadczenia.
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Głosowanie:
za- 11, 
przeciw -0,
wstrzymujących się -1.

Pan Przewodniczący stwierdził, że Rada Powiatu podjęła

OŚWIADCZENIE Nr 28.LV.2018 
w sprawie przyznania tytułu honorowego "Zasłużony dla Powiatu 

Sierpeckiego" dla Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej
w Sierpcu

/Uchwała stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 16.
Sprawy różne.
Pan Przewodniczący przedstawił pismo Pana Bogdana Sobańskiego, które stanowi 
załącznik nr27 do niniejszego protokołu. Pan Przewodniczący dodał, że Pan Sobański 
uczestniczył w obradach sesji, jednak z uwag na złe samopoczucie musiał opuścić 
obrady sesji.
Następnie Pan Przewodniczący udzielił głosu Pani Mirosławie Kupniewskiej, która 
powiedziała, że w okresie od dnia 8 lipca 2010 roku do dnia 18 lipca 2011 roku była 
Dyrektorem SPZZOZ w Sierpcu. Dodała, że odeszła ze stanowiska w związku ze 
złożoną rezygnacją. Podkreśliła, iż podczas pełnienia funkcji Dyrektora SPZZOZ 
bardzo dobrze układała się Jej współpraca z dwoma Zarządami Powiatu i dwiema 
Radami Powiatu: a był to koniec III kadencji Rady (ostatnie pół roku) i początek 
IV kadencji Rady (pierwsze pół roku).
Pani Kupniewska stwierdziła, że w sprawach dotyczących szpitala i przychodni 
specjalistycznej spotykała się wówczas z dużą otwartością i życzliwością, tak 
w gremiach powiatowych, miejskich, jak i gminnych, ale także lokalnych zakładach 
pracy. Podkreśliła, że wraz z odejściem ze stanowiska dyrektora, bardzo Jej zależało 
na tym, aby ta zmiana odbyła się w ciszy i spokoju wokół szpitala i uważała, że tak 
to miało miejsce.
Dodała, że nie przypuszczała, że 7 lat później będzie na tej sali broniła 
swojego dobrego imienia w związku z nieprawdziwymi informacjami podawanymi 
publicznie przez niektórych radnych powiatowych, a dotyczących swojej osoby. 
Odniosła się do sytuacji, jaka miała miejsce na sesji Rady Powiatu 
w dniu 30 maja br., podczas której została przekazana publicznie przez radnego 
Pana Andrzeja Cześnika informacja używając Jej nazwiska, iż: „W szpitalu należy 
zauważyć, że dzieją się rzeczy nie do końca pozytywne, został wybrany nowy 
Dyrektor, natomiast podczas obrad sesji słyszy się, że wpłynęło pismo do Biura 
Rady i Zarządu Powiatu od Pani ... i tu pada nazwisko, radny dodaje - jak dobrze 
słyszałem. Radny dodał także, że dobrze byłoby poznać zawartość tego pisma, bo 
może dałoby to dokładniejszy obraz sprawy związanej ze szpitalem i wówczas 
można byłoby dyskutować". Pani Kupniewska dodała, że ta treść jest przytoczona
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według wyciągu z Protokołu Nr LII.2018 z obrad w dniu 30 maja 2018r., 
zatwierdzonego w dniu 29.06.2018r. Podkreśliła, że podczas kilku sesji Rady 
Powiatu w Sierpcu w tej kadencji Rady Jej nazwisko jako byłego Dyrektora SPZZOZ 
było przywoływane niejednokrotnie, w związku z tym wypowiedź radnego Cześnika 
mogła wskazywać Panią Kupniewską jako autora powyższego pisma, podkreśliła 
nieprawdziwego autora. Dodała, że ma nadzieję jednak, że radny Andrzej Cześnik 
jako członek komisji konkursowej zapoznał się już z pismem dotyczącym konkursu 
dokonującego wyboru obecnego Dyrektora SPZZOZ i poznał nazwisko 
prawdziwego autora tegoż pisma. Oznajmiła, że z uwagi na fakt, że wypowiedź 
radnego Cześnika jest oczywistym kłamstwem, zwróciła się do Starosty 
Sierpeckiego i Przewodniczącego Rady Powiatu w Sierpcu ze stosownymi pismami 
i zapytaniem, czy wpłynęło od osoby o Jej nazwisku i danych adresowych pismo
0 treści, o której jest mowa.
Pani Kupniewska oznajmiła, że otrzymała odpowiedź od Starosty - pismo z dnia 
4 czerwca 2018r. znak: OZ.2111.1.11.2018 i od Przewodniczącego Rady Powiatu 
pismo z dnia 06 lipca 2018r. znak: BRZ. 1431.2.2018 z treścią:” iż do Biura Rady
1 Zarządu Powiatu nie wpłynęło żadne pismo dotyczące konkursu na stanowisko 
dyrektora SPZZOZ w Sierpcu od osoby o Pani nazwisku”. Ponadto dodała, że 
zwróciła się także pisemnie do Starosty Sierpeckiego o usunięcie Jej nazwiska 
w kontekście podanej informacji w przekazie on-line oraz pozostałych przekazach, 
których dysponentem jest Starostwo Powiatowe w Sierpcu, zgodnie ze szczególną 
ochroną danych osobowych, przysługującą Jej na podstawie obowiązującego od dnia 
25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) i ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 
z 2018r. poz. 1000).
Podkreśliła, że na tej sali padały także inne nieprawdziwe informacje podawane przez 
radnego i Starostę Jana Laskowskiego, dyskredytujące Ją jako byłego Dyrektora, jak 
chociażby, że „nie miała planu naprawczego - strategii działania” 
co jest nieprawdą. Wyjaśniła, że w dniu 14 października 2010 roku został złożony 
do Zarządu Powiatu w Sierpcu przez kancelarię ogólną Starostwa Powiatowego plan 
naprawczy SPZZOZ-u, który konsekwentnie był realizowany przez okres bycia 
dyrektorem. Dodała, że jako Dyrektor SPZZOZ pozostawiła po sobie 
3 nowoutworzone poradnie dla pacjentów, finansowane przez Narodowy Fundusz 
Zdrowia i są to poradnia: diabetologiczna, urologiczna i ośrodek rehabilitacji 
dziennej. Pozostawiła także wyremontowany oddział chorób wewnętrznych, stabilną 
sytuację finansową, a wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi, wliczając 
w to umowy kontraktowe nie przekraczały 70% kosztów ogółem.
Dodała, że bardzo się cieszy, że podejmują radni kwestię zakupu tomografu 
komputerowego, bo tomograf dla szpitala jest przedmiotem rozważań od co najmniej 
10-ciu lat i nie jest prawdą, co również zostało przywołane na jednej z ostatnich



sesji przez Starostę J. Laskowskiego, że koszt zakupu tomografu był porównywalny 
z kosztem zakupu aparatu rtg cyfrowego, bowiem tomograf kosztuje 3 razy tyle 
co aparat cyfrowy rtg. Zaznaczyła, iż pod koniec okresu pełnienia stanowiska 
dyrektora kwestie dotyczące tomografu dla szpitala, jak również inne istotne sprawy 
szpitala opisane są szczegółowo w dwóch protokołach Zarządu Powiatu IV kadencji: 
Protokół nr 21 z dnia 11 maja 20lir. i nr 22 z dnia 18 maja 201 lr, ogólnie dostępnych 
na BIP-ie Powiatu Sierpeckiego. Pani Kupniewska wyjaśniła, że podejmując się 
pracy na stanowisku Dyrektora SPZZOZ w Sierpcu miała świadomość, że radni 
mogą nie zawsze zgadzać się z podejmowanymi decyzjami przez osobę zarządzającą 
placówką, a osoba zatrudniona na takim stanowisku musi być przygotowana także na 
krytykę. Dodała, że takie prawo jako radni mają, żeby krytykować byłego dyrektora 
lub wyrażać swoje niezadowolenie, ale nie mają prawa podawać do publicznej 
wiadomości kłamstw, mających na celu wyłącznie zdyskredytowanie w oczach 
opinii publicznej, naruszając tym samym dobra osobiste.
Na koniec zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie 
powiatowym Pani Kupniewska przytoczyła treść ślubowania, jakie każdy radny 
składał w dniu obejmowania mandatu radnego:
„Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec 
Narodu Polskiego, strzec suwerenności i interesów Państwa Polskiego, 
czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu 
i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej 
Polskiej”.

Pan Andrzej Cześnik przeprosił Panią Kupniewską. Dodał, że nie zna wszystkich 
osób w szpitalu. Dodał, że w ferworze informacji pomylił nazwisko.
Pani Mirosław Kupniewska powiedziała, że przeprosiny Pana Andrzeja Cześnika 
przyjmuje. Dodała, że po obradach sesji kiedy to zdarzenie użycia nazwiska Pani 
Kupniewskiej miało miejsce, oznajmiła, że rozmawiała z radnym, ale wówczas 
odpowiedź radnego brzmiała nieco inaczej, że nie było takiej sytuacji, ponieważ 
stwierdził, że „nie znamy się”.
Pani Krystyna Siwiec powiedziała, że Pan Cześnik pokazał klasę w jaki sposób 
można się zachować. Radny zwrócił uwagę, że podczas obrad sesji radny Ocicki 
nazywa radną Siwiec adwokatem. Radna dodała, że nie jest niczyim adwokatem. 
Radna wyjaśniła, że zwróciła uwagę i powiedziała to cicho. Dodała, że właśnie to jest 
to, o co zwracała się była Pani Dyrektor szpitala. Wyjaśniła, że czasami w ferworze 
jest rzucone jakieś nazwisko, a potem wychodzą z tego takie sytuacje. Dzisiaj 
osobiście radna została zaatakowana przez radnego, kiedy tylko powiedziała zdanie 
bez nazwiska, kiedy to radny pytał o nowo zatrudnione osoby w szpitalu. 
Podkreśliła, że to jest przestroga dla radnych. Radni nie mają prawa pytać 
o konkretne dane, jak również kiedy mówią faktami, to również trzeba zwracać 
uwagę.
Pani Mirosława Sawicka podziękowała Przewodniczącemu, Zarządowi Powiatu 
oraz radnym Rady Powiatu, mimo tego, że związki zawodowe na tej sali są 
postrzegane jako coś niepotrzebnego. Przypomniała, że swoją postawą związki



wywalczyły demokrację w kraju. W imieniu związku zawodowego „Solidarność” 
podziękowała za 4-letnią kadencję. Dodała, że „nie wszystko się udało oraz, że wiele 
błędów było popełnionych, jednak te błędy będą wskazówką na przyszłą kadencję, 
żeby wszyscy radni, którzy będą startować w wyborach wzięli odpowiedzialność jaka 
na barkach radnych spoczywa, żeby w powiecie lepiej się żyło”. Następnie Pani 
Sawicka dla podsumowania przeczytała napisany wiersz ułożony osobiście.
Pan Andrzej Cześnik powiedział, że mimo że jest radnym powiatowym, to w życiu 
codziennym pełni jeszcze różne funkcje. Radny powiedział, że jest mu dane pełnić 
funkcję Wiceprezesa Stowarzyszenia Patriotyczno - Historycznego „Pamięć 
i Prawda”. To stowarzyszenie podjęło za cel w roku 100-lecia odzyskania 
niepodległości wybudować pomnik Józefa Piłsudskiego, aby dnia 11 listopada 
w radosnej atmosferze odzyskania niepodległości, mogli iść pod pomnik radości, 
a nie jak do tej pory chodzono pod pomnik katyński, który też jest wielkim symbolem 
narodu, ale zupełnie innego zdarzenia, bardzo przykrego zdarzenia. W związku z tym 
radny zwrócił się z prośbą o przekazanie środków finansowych na ten cel. Dodał, że 
warto wesprzeć tą inicjatywę.

Więcej pytań nie było.

Ad. pkt 17.
Zaniknięcie obrad.
Pan Przewodniczący poinformował, iż porządek obrad został wyczerpany, 
w związku z powyższym zamyka LV sesję V kadencji Rady Powiatu w Sierpcu.

PRZEWODNI]


