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PROTOKÓŁ NR 149.2022 Z POSIEDZENIA

ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

w dniu 28 października 2022 r.

Rozpoczęto 28 października 2022 r.
Zakończono 28 października 2022 r.



PROTOKÓŁ Nr 149.2022

Z POSIEDZENIA

ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

w dniu 28 października 2022 r.

Przewodniczył: Pan Andrzej Cześnik - Starosta Sierpecki

Protokołowała: Anna Mazurowska - pomoc administracyjna w Biurze Rady
i Zarządu Powiatu

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

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godzinie 09:40.

W posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyli:

1. Pan Ryszard Dobiesz - Sekretarz Powiatu,

2. Pan Zbigniew Garwacki - Skarbnik Powiatu,

3. Pan Jerzy Suski - Mecenas,
4. Pan Przemysław Burzyński - Przewodniczący Rady Powiatu w Sierpcu.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie autopoprawki do projektu uchwały z dnia 20 października 2022 roku
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2022
rok.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu
uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Sierpcu
przeprowadzenia kontroli w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Sierpcu za 2022 r.
5. Zamknięcie posiedzenia.
/porządekposiedzenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu/.



Ad. pkt l
Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.

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

Ad. pkt 2. Przyjęcie porządku obrad.

Członkowie Zarządu Powiatu jednogłośnie (5 - za) przyjęli porządek posiedzenia
Zarządu Powiatu w dniu 28 października 2022 r.

Ad. pkt 3. Przyjęcie autopoprawki do projektu uchwały z dnia 20 października
2022 roku zmieniającej uchwalę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu
Sierpeckiego na 2022 rok.
Pan Przewodniczący zapytał, czy autopoprawka będzie przy uchwale budżetowej?
Pan Starosta potwierdził.
Członkowie Zarządu zapoznali się z projektem autopoprawki do projektu uchwały
z dnia 20 października 2022 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2022 rok /projekt autopoprawki stanowi załącznik
nr 3 do niniejszego protokołu/.
Pan Skarbnik zapytał Pana Mecenasa, czy uchwała budżetowa obowiązuje
od l stycznia do 31 grudnia 2022 r.?
Pan Mecenas potwierdził.
Pan Skarbnik kontynuował mówiąc, że Rada Powiatu daje zamocowanie na ten
okres działania i nie może przekroczyć, do 2023 r., ponieważ to jest jakby
przekroczenie okresu zamocowania.
Pan Mecenas potwierdził i dodał, że trzeba byłoby to połączyć z WPF-em.
Pan Skarbnik powiedział, że uchwała powinna być, że pożyczka jest udzielona nie
tylko w roku obrachunkowym 2022, tylko 2023.
Pan Mecenas potwierdził i dodał, że rolą Zarządu jest udzielenie pożyczki, czyli
podjęcie uchwały o udzieleniu pożyczki ze spłatą do końca roku, w przeciwnym razie
byłoby to przekroczenie upoważnienia budżetowego.
Więcej pytań i uwag nie było.

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



AUTOPOPRAWKĘ

do projektu uchwały z dnia 20 października 2022 roku zmieniającej uchwalę
w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2022 rok /autopoprawka
stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 4. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu
projektu uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu
w Sierpcu przeprowadzenia kontroli w Samodzielnym Publicznym Zespole
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2022 r.
Pan Sławomir Krystek powiedział, że sytuacja się tutaj zmieniła, Pan Mecenas
sugeruje bardziej mobilne przystąpienie do działania, aby nie musieli co chwila
angażować Rady w te działania. Kwestia jest taka, że być może poprosiliby dzisiaj
Przewodniczącego o sugestię dotyczącą podjęcia przez Zarząd działań mającycłfna
celu przeprowadzenie kontroli w SPZZOZ.
Pan Mecenas powiedział, że sformułowałby to trochę inaczej, że Zarząd planuje,
albo już wstępnie podjął decyzję o zarządzeniu kontroli w zakładzie, ale zwraca się,
aby w skład komisji kontrolnej wchodzili również członkowie Komisji Rewizyjnej,
albo inni wskazani przez Radę i wówczas, aby wskazali na Radzie, to Zarząd powoła
ich w skład komisji kontrolnej.
Pan Starosta powiedział, że uważa, iż ciałem powołanym o takich spraw jest
Komisja Rewizyjna.
Pan Mecenas powiedział, że to jest przepis szczególny do kontroli ZOZ-ów,
przepisem ogólnym jest, że Rada kontroluje jednostki organizacyjne, a przepis
szczególny dotyczy kontroli ZOZ-ów, takiego specyficznego ciała, pewnie dlatego,
że jest to jedyny w powiatach podmiot posiadający osobowość prawną w odróżnieniu
od wszystkich innych, a po drugie ze względu na szczególny rodzaj działalności.
Pan Sławomir Krystek zapytał, czy gdyby poszli drogą Komisji Rewizyjnej, Rada
zleca, Przewodniczący przyjmuje plan kontroli i potrzebne jest jeszcze jedno
posiedzenie Rady, które zatwierdzi.
Pan Mecenas potwierdził.
Pan Sławomir Krystek zapytał, czy Przewodniczący Komisji ma potem
uprawnienia do powoływania sobie do pomocy określonych członków, czy ktoś musi
mu to jeszcze zatwierdzać?
Pan Mecenas powiedział, że Komisja Rewizyjna może sobie dobrać do kontroli
ekspertów fachowców itd., ale nadal Komisją będzie tylko Komisja Rewizyjna,
a pozostali będą ciałem pomocniczym. Natomiast skład Komisji Kontrolnej przy



zarządzeniu przez Zarząd, może być nawet 10-osobowy.
Pan Sławomir Krystek powiedział, że ma obawy, czy jak wezmą to z Zarządu, nie
pojawią się jakieś opinie prawne i może przeszliby ścieżką tradycyjną, którą jest
Komisja Rewizyjna.
Trwała dalsza dyskusja, w wyniku której Zarząd przychylił się do przeprowadzenia
kontroli przez Komisję Rewizyjną.
Pan Mecenas zaproponował zmianę brzmienia tytułu uchwały: „w sprawie
zarządzenia kontroli przez Radę i zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia
kontroli w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Sierpcu za 2022 r.".

Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu jednogłośnie (3 - za, l -
wstrzymujący, l- nieobecny) podjęli:

UCHWAŁĘ NR 729.149.2022
w sprawie zarządzenia kontroli przez Radę i zlecenia Komisji Rewizyjnej
przeprowadzenia kontroli w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2022 r. /uchwała stanom załącznik nr 5
do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 5. Zamknięcie posiedzenia.

Na tym posiedzenie Zarządu Powiatu zakończono.

Protokołowała

Anna Mazurowska

Zarząd

Andrzej Cześnik

Sławomir Olejniczak

Sławomir Krystek

Dariusz Twardo

Marek Chyliński



Zał. Nr ....d do protokołu

z posiedzenia Zarządu Powiatu

LISTA OBECNOŚCI *'M

CZŁONKÓW ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

na posiedzeniu w dniu 28 października 2022 r.

L.p.
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2.

3.

4.

5.

Nazwisko i imię

Cześnik Andrzej

Olejniczak Sławomir

Krystek Sławomir

Chyliński Marek

Twardowski Dariusz

Funkcja

Starosta

Wicestarosta
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