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PROTOKÓŁ Nr 150.2022

Z POSIEDZENIA

ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
w dniu 31 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 4 członków Zarządu, zgodnie
z listą obecności, która stanowi załącznik nr l do niniejszego protokołu.

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godzinie 10:00.

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

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjecie uchwały w sprawie udzielenia pożyczki z budżetu powiatu dla
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia kontroli w Samodzielnym
Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.
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: 4 - obecnych, l - nieobecny) oraz zaproszonych gości.



Ad. pkt 2. Przyjęcie porządku obrad.

Członkowie Zarządu Powiatu jednogłośnie (4 - za, l - nieobecny) przyjęli porządek
posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 31 października 2022 r.

Ad. pkt 3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pożyczki z budżetu powiatu
dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Sierpcu.
Pan Mecenas powiedział, że wprowadził zmiany w uzasadnieniu, ale zupełnie
0 charakterze stylistycznym, a nie merytorycznym i w podstawach prawnych, jeśli
chodzi o publikatory oraz dodana została ta uchwała Rady zmieniająca uchwałę
budżetową, zwiększająca kwotę upoważnienia Zarządu do 800.000,00 zł. To są tylko
formalne zmiany, nie wprowadzające żadnych merytorycznych zmian do tej uchwały.
Pan Sekretarz wyjaśnił, iż do podpisania jest już ta uaktualniona wersja.
Pan Mecenas powiedział, że w treści umowy jest wskazany cel udzielenia pożyczki,
zgodnie z wnioskiem Pana Dyrektora, czyli z przeznaczeniem na wynagrodzenia
pracowników zatrudnionych na umowę o pracę. Pan Mecenas zaznaczył,
że konstrukcja pożyczki w Kodeksie cywilnym nie zakłada wskazywania celu,
w odróżnieniu od kredytu bankowego, gdzie zawsze jest cel, ale w ramach tzw.
swobody umów, tj. umowa cywilnoprawna, zgodne jest stanowisko w doktrynie
1 orzecznictwie, że ten cel mogą sobie strony określić. W związku z tym Pan
Mecenas dodał, że chciałby wspomnieć o jeszcze jednej kwestii, można wprowadzić
do umowy pożyczki zapis o możliwości odstąpienia od tej umowy w sytuacji, gdyby
powziął wiadomość, że ta pożyczka nie została zgodnie z celem przeznaczona.
Odstąpienie oznacza, iż Pożyczkodawca nie czeka do 28 grudnia, tylko
np. dowiaduje się 15 listopada, że pożyczka została wykorzystana niezgodnie z celem
i już 15 listopada żąda jej zwrotu. Pan Mecenas powiedział, że można to dołączyć,
ale on tego nie wprowadził z prostego względu, tj. zapis, który w praktyce nie miałby
przy pożyczce pieniężnej żadnego znaczenia, ponieważ on wchodziłby w grę tylko
wtedy, gdy wynagrodzenia w kwocie tych 800.000,00 zł, nie zostały wypłacone,
to wtedy te 800.000,00 zł nie jest przeznaczone. Natomiast te pieniądze nie są
znaczone co do serii przelanych, czy on zostanie z tych, które są na rachunku, czy
z tych, które wpłyną na rachunek bankowy. Pan Mecenas powiedział, że on miałby
zastosowanie tylko i wyłącznie w jednym przypadku, jeżeli wynagrodzenia nie
zostałyby wypłacone, gdyby ta kwota 800.000,00 zł nie zostałaby wypłacona na
wynagrodzenia. Można zrobić ten zapis w umowie.
Pan Starosta powiedział, że tam był ten zapis odnośnie przekazania tej transzy



tj. 2 listopada 2022 r. i zapytał, czy są w stanie?
Pan Skarbnik powiedział, że podejmą uchwałę i pozostaje kwestia podpisania
umowy.
Pan Sławomir Krystek zapytał, czy jeśli np. wyda 750.000,00 zł, to czy jest
zobowiązany zwrócić od razu po niewykorzystaniu?
Pan Mecenas powiedział, że mogą odstąpić od umowy w całości lub części, jeżeli
znajdzie się taki zapis w umowie, że w przypadku stwierdzenia przez
Pożyczkodawcę, że kwota pożyczki nie została przeznaczona zgodnie z celem
określonym w tym §2, Pożyczkodawca ma prawo odstąpienia od umowy i zażądania
zwrotu pożyczki w całości, z dniem złożenia oświadczenia o odstąpieniu,
to oczywiście wtedy odstępują albo od całości, albo w części. Jeżeli już mieliby
wprowadzać, to Pan Mecenas sugeruje wprowadzenie zapisu, że może odstąpić
w całości. Czy skorzysta z tego odstąpienia w całości, czy skorzysta w części, to już
będzie zależało od Pożyczkodawcy.
Pan Wicestarosta zauważył, iż mają rozliczenie do któregoś grudnia.
Pan Starosta powiedział, że do 28 grudnia.
Pan Wicestarosta zauważył, że ma możliwość wykorzystania, aby wypłacić tym
pracownikom na umowę o pracę, to samo i za listopad.
Pan Sławomir Krystek powiedział, że w umowie mają wyraźnie napisane, że to jest
na...
Pan Mecenas dokończył myśl mówiąc, że na wynagrodzenia za październik.
Pan Sławomir Krystek potwierdził i zapytał, czyli jeśli zostanie jakaś kwota, bo nie
wie jak skalkulowali, ale na pewno 800.000,00 zł to się nie wstrzelą.
Pan Mecenas powiedział, że było mówione, że 800.000 zł z groszami, czyli
przeznaczą więcej niż 800.000,00 zł.
Pan Skarbnik potwierdził, że piszą, iż wynagrodzenia będą wyższe niż 800.000,00
zł.
Pan Mecenas powiedział, że jest we wniosku. Pan Mecenas zapytał, czy dodają ten
zapis o możliwości odstąpienia? Bo jest zobowiązanie do przeznaczenia na
wynagrodzenia, ale nie ma tej sankcji odstąpienia.
W wyniku dalszej dyskusji nie podjęto decyzji o wprowadzeniu zaproponowanego
przez Pana Mecenasa zapisu w umowie o możliwości odstąpienia.
Pan Sławomir Krystek powiedział, że w różnych miejscach i w różnych sytuacjach
ten montaż finansowy do końca roku jest przez Pana Dyrektora jak gdyby
przekazywany w trochę innym kontekście. Pan Sławomir Krystek powiedział,
iż chciałby w końcu to mieć na piśmie, aby Pan Dyrektor ustosunkował się do tego
w jaki sposób zamierza dojść do tej sytuacji, ponieważ są pewne jego pomysły,



nie wiadomo, czy się jeszcze z nimi wstrzymuje przed publicznym ogłoszeniem, czy
czeka, tak jak tutaj powiedział, na decyzję Zarządu, Rady i wszystkich pozostałych
opiniujących gremiów, w jaki sposób będą realizować dalszą działalność pozostałych
części, które są w tej chwili zawieszone i na to pewnie trzeba poczekać, a czekać
raczej też nie ma na co tylko musi zostać przedstawiona jakaś sytuacja, która zostanie
wypracowana.
Pan Starosta powiedział, że tej odpowiedzi na razie nie ma, będzie dopiero
za godzinę i pozostaje kwestia co zrobią.
Trwała dalsza dyskusja.

Ad. pkt 4. Podjęcie uchwały \v sprawie przeprowadzenia kontroli
w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.
Pan Skarbnik powiedział, że te środki pieniężne na rachunku bankowym, czyli
należności powinny wpłynąć jakiś mieć obraz na środki pieniężne. Tych środków nie
ma tzn., że te 2.330.000,00 zł były już wcześniej wydane, sukcesywnie miesiąc do
miesiąca z 31 grudnia 2021 r. Jeśli Pan Dyrektor miałby taką szczegółową
informację, to powiedziałby, że musiał zapłacić w tym miesiącu zwiększenie kosztów
o taki procent, w tym miesiącu o taki, w tym o taki itd. i wtedy przychodzi do
Starosty i mówi, że np. zabraknie tych pieniędzy nie w październiku, tylko już
w lipcu, sierpniu, czy wrześniu.
Pan Sławomir Krystek powiedział, że to co jest niezbędne przekazuje, wszyscy
to akceptują, a w pewnym momencie stała się rzecz, która funkcjonuje w przestrzeni
od miesiąca, czy od półtora, którą mogli w tej chwili tutaj zastać.
W wyniku dyskusji dokonano zmian w projekcie uchwały rezygnując z załącznika do
uchwały w postaci Programu kontroli, który zostanie opracowany w późniejszym
terminie. Ponadto w § 2. 2. dotyczącym powołania składu Zespołu kontrolnego
wskazano Zbigniewa Garwackiego jako Przewodniczącego Zespołu oraz Ryszarda
Dobiesza jako Członka Komisji. Zaproponowane osoby wyraziły zgodę na wejście
w skład w/w Zespołu. Dodano również zapis: „Pozostali członkowie Komisji zostaną
powołani po opracowaniu Programu Kontroli". Termin kontroli wyznaczono od 15
listopada 2022 roku do 31 stycznia 2023 roku. Ustalono również, iż zgodnie z § 4.
„Z dniem wejścia w życie uchwały traci moc Uchwała Zarządu Powiatu
Nr 729.149.2022 z dnia 28 października 2022 roku 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, po wprowadzeniu w/w zmian, członkowie Zarządu Powiatu
jednogłośnie (4 - za, l- nieobecny) podjęli:

UCHWAŁĘ NR 730.150.2022
w sprawie przeprowadzenia kontroli w Samodzielnym Publicznym Zespole
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu /uchwała stanowi załącznik nr 3 do
niniejszego protokołu/.

W kwestii punktu 3 porządku posiedzenia tj. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia
pożyczki z budżetu powiatu dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Sierpcu, w związku z oczekiwaniem na dostarczenie
odpowiednich dokumentów przez Pana Dyrektora SPZZOZ w Sierpcu, członkowie
Zarządu Powiatu jednogłośnie (4 - za, l- nieobecny) podjęli decyzję o odłożeniu
tematu do środy do godz. 08:10.

Na salę przybył Pan Robert Makówka - Dyrektor SPZZOZ w Sierpcu.

Wobec powyższego, po przybyciu Pana Dyrektora SPZZOZ, członkowie Zarządu
Powiatu jednogłośnie (4 - za, l- nieobecny) podjęli decyzję o powróceniu do punktu
3 porządku posiedzenia tj. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pożyczki
z budżetu powiatu dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Sierpcu.
Pan Starosta powiedział, że Pan Dyrektor przedstawił dokumenty i zwrócił się
z zapytaniem do Pana Skarbnika, czy na podstawie dokumentów, które widział, mogą
coś zrobić?

Pan Skarbnik powiedział, że przy pożyczce jest wskazane generalnie źródło spłaty,
natomiast jeśli Pan Dyrektor potwierdzi skalę, czy wysokość wpływów
z historycznych okresów tych wartości z Narodowego Funduszu Zdrowia i biorąc
pod uwagę powagę, że Pan Dyrektor wskazał te źródło, to nawet ten zapis
o społecznym aspekcie funkcjonowania powiatowego szpitala, to de facto Zarząd nie
jest w stanie jakby przychylić się do wniosku i zaopiniować pozytywnie tej pożyczki.
Pan Mecenas ponowił pytanie, czy w §2. dopisać ust. 4 w projekcie umowy, która
jest załącznikiem do projektu uchwały, w brzmieniu: „W przypadku
nieprzeznaczenia przez Pożyczkobiorcę kwoty pożyczki w całości lub w części na cel
określony w §1 ust. l, Pożyczkodawcy będzie przysługiwało prawo odstąpienia
od umowy w całości lub w części i żądania zwrotu odpowiedniej kwoty pożyczki
z dniem doręczenia oświadczenia o odstąpieniu wraz z odsetkami w ustawowej



wysokości"? Pan Mecenas wyjaśnił, że gdyby Pan Dyrektor nie przeznaczył tej
pożyczki na wynagrodzenia, pracownicy nie dostaliby wynagrodzeń, wprowadzając
ten zapis, Zarząd mógłby odstąpić już 15 listopada i zażądać zwrotu z odsetkami
w ustawowej wysokości.
Pan Starosta powiedział, że faktem jest, iż Pan Dyrektor napisał we wniosku
konkretnie w jakim celu chce tej pożyczki.

Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu, po wprowadzeniu w/w zmiany
zaproponowanej przez Pana Mecenasa, jednogłośnie (4 - za, l- nieobecny) podjęli:

UCHWAŁĘ NR 731.150.2022
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 5. Zamknięcie posiedzenia.

Na tym posiedzenie Zarządu Powiatu zakończono.

Protokołowała Zarząd

Anna Mazurowska Andrzej Cześnik

Sławomir Olejniczak

Sławomir Krystek

Dariusz Twardo

Marek Chyliński



Zał. Nr ...l do protokołu
z posiedzenia Zarodu Powiatu

LISTA OBECNOŚCI Nr.fó3JS&. * dr .
CZŁONKÓW ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

na posiedzeniu w dniu 31 października 2022 r.

L.p.

1.

2.

3.

4.

5.

Nazwisko i imię

Cześnik Andrzej

Olejniczak Sławomir

Krystek Sławomir

Chyliński Marek

Twardowski Dariusz

Funkcja

Starosta

Wicestarosta
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