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PROTOKÓŁ Nr 154.2022

Z POSIEDZENIA

ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

w dniu l grudnia 2022 r.

Przewodniczył: Pan Sławomir Olejniczak - Wicestarosta Sierpecki

Protokołowała: Katarzyna Tomaszewska - podinspektor w Biurze Rady i Powiatu

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

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godzinie 13:00.

W posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyli:

1. Pan Ryszard Dobiesz - Sekretarz Powiatu.
2. Pan Zbigniew Garwacki - Skarbnik Powiatu.
3. Pan Robert Makówka - Dyrektor SPZZOZ w Sierpcu.
4. Pan Artur Obrębski - Dyrektor ZDP w Sierpcu.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przeprowadzenia kontroli
w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Programu kontroli w Samodzielnym
Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.
5. Podjęcie w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie Aneksu nr 3.2022 do Umowy
Nr l/WTZ/2020 o dofinansowanie kosztów utworzenia i działalności Warsztatu
Terapii Zajęciowej działającego jako jednostka budżetowa zawartej w dniu
31.07.2020 r.
6. Zapoznanie się ze zmianą planu finansowego SPZZOZ w Sierpcu na 2022 rok.
7. Zapoznanie się ze Sprawozdaniem o przychodach, kosztach i wyniku finansowym
SPZZOZ w Sierpcu za III kwartał 2022r.
8. Zapoznanie się z informacją w zakresie pozyskiwania i wykorzystania funduszy
pozabudżetowych w roku 2022 oraz przygotowania do zimowego utrzymania dróg
powiatowych w sezonie 2022/2023.



9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia
publicznego na wykonanie zadania pn. dostawa paliw płynnych na rok 2023 do
pojazdów samochodowych wykorzystywanych przez jednostki organizacyjne
Powiatu Sierpeckiego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru oferty na powierzenie organizacji
pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia jednego
punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
oraz edukacji prawnej w Powiecie Sierpeckim w 2023 roku.
11. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2022-2035.
12. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu
Sierpeckiego na 2022 r.
13. Przyjęcie protokołów:

a) Nr 151.2022 z dnia 7 listopada 2022r.;
b) Nr 152.2022 z dnia 14 listopada 2022r.;
c) Nr 153.2022 z dnia 16 listopada 2022r.

14. Sprawy różne.
15. Zamknięcie posiedzenia.
/porządekposiedzenia stanowi załącznik nr 2 do mniejszego protokołu/.

Ad. pkt l
Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.

Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu dokonał Pan Sławomir Olejniczak -
Wicestarosta 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 (4 - za) przyjęli porządek posiedzenia
Zarządu Powiatu.

Ad. pkt 3 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwalę w sprawie przeprowadzenia
kontroli w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Sierpcu.
Pan Sekretarz wyjaśnił, iż zgodnie z uchwałą Zarządu Powiatu w sprawie
przeprowadzenia kontroli w SPZZOZ w Sierpcu z dnia 31 października 2022 roku,
do przeprowadzenia kontroli powołano zespół kontrolny w składzie: Zbigniew
Garwacki i Ryszard Dobiesz . Wówczas ustalono, że pozostali członkowie Komisji
mają zostać powołani po opracowaniu programu kontroli. W związku z tym
proponuje się, aby powołać również: Bogusława Dziubka - Radcę Prawnego



w Starostwie Powiatowym w Sierpcu oraz Tomasza Gołębiewskiego - Inspektora
ds. Zamówień Publicznych.
Pan Dariusz Twardowski zapytał, czy jest rozważana osoba, która typowo zajmuje
się np. finansami?
Pan Sekretarz odpowiedział, że podmiot uprawniony do kontroli może z urzędu lub
na wniosek kontrolującego, powołać biegłego, jeżeli w toku kontroli konieczne jest
przeprowadzenie specjalistycznych badań lub zbadanie określonych zagadnień
wymagających szczególnych umiejętności lub wiedzy specjalistycznej,
Pan Starosta zaproponował, aby w skład zespołu kontrolnego wszedł również Pan
Zbigniew Kopczyński - Radny Rady Powiatu w Sierpcu. Po uzgodnieniu
telefonicznym Pan Zbigniew Kopczyński wyraził zgodę.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu jednogłośnie (5 - za) podjęli:

UCHWAŁĘ NR 743.154.2022
w sprawie przeprowadzenia kontroli w Samodzielnym Publicznym Zespole
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu /uchwała stanowi załącznik nr 3 do
niniejszego protokołu/.

Miejsce posiedzenia opuścił Pan Starosta.

Pytań i uwag nie było.

Ad. pkt 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Programu kontroli
w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.
Pan Sekretarz wyjaśnił, iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia
przeprowadzenie kontroli poprzedza opracowanie programu kontroli, który jest
zatwierdzany przez podmiot do tego uprawniony. Określa on w szczególności:

• jednostkę kontrolowaną;
• zakres kontroli,
• zagadnienia wymagające oceny,
• termin kontroli;
• stan sprawny dotyczący zakresu kontroli oraz wskazówki metodyczne

dotyczące sposobu i techniki przeprowadzenia kontroli.
Następnie Pan Sekretarz przedstawił członkom zarządu program kontroli, znajdujący
się w załączniku do uchwały.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu jednogłośnie (4 - za, l- nieobecny)
podjęli:



UCHWAŁĘ NR 744.154.2022
w sprawie zatwierdzenia Programu kontroli w Samodzielnym Publicznym
Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu, /uchwała stanowi załącznik nr 4
do niniejszego protokołu/.

Pytań i uwag nie było.

Ad. pkt 5. Podjęcie w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie Aneksu nr 3.2022
do Umowy Nr l/WTZ/2020 o dofinansowanie kosztów utworzenia i działalności
Warsztatu Terapii Zajęciowej działającego jako jednostka budżetowa zawartej
w dniu 31.07.2020 r.
Pan Wicestarosta przedstawił wniosek złożony przez Dyrektor PCPR w Sierpcu
w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie Aneksu nr nr 3.2022 do Umowy
Nr l/WTZ/2020 o dofinansowanie kosztów utworzenia i działalności Warsztatu
Terapii Zajęciowej działającego jako jednostka budżetowa zawartej w dniu
31.07.2020 iJzałącznik nr 5 do niniejszego protokołu/.
Członkowie zarządu po zapoznaniu się z dokumentami jednogłośnie (4 - za,
l- nieobecny) podjęli:

UCHWAŁĘ NR 745.154.2022
w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie Aneksu nr 3.2022 do Umowy
Nr l/WTZ/2020 o dofinansowanie kosztów utworzenia i działalności Warsztatu
Terapii Zajęciowej działającego jako jednostka budżetowa zawartej w dniu
31.07,2020 r. /uchwala stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu/.

Pytań i uwag nie było.

Ad. pkt 6. Zapoznanie się ze zmianą planu finansowego SPZZOZ w Sierpcu na
2022 rok.

Pan Wicestarosta przedstawił wniosek w sprawie zmiany planu finansowego
SPZZOZ w Sierpcu na 2022 rok./wniosek stanowi załącznik nr 7 do niniejszego
protokołu/.

Poinformował, iż Rada Społeczna pozytywnie zaopiniowała zmiany w planie
finansowym szpitala.

Pan Robert Makówka wyjaśnił, iż korekta planu finansowego wynika z podwyżek,
które nastąpiły w lipcu. Na dzień dzisiejszy przewiduje, że z taką stratą, która jest
w planie powinni zamknąć ten rok. Prowadzone są na bieżąco różne działania
naprawcze, natomiast strata generowana z każdym miesiącem wynosi 800 000 zł.

Pan Dariusz Twardowski zapytał o stratę szpitala.



Pan Robert Makówka odpowiedział, że jest to kwota ok. 7 000 000,00 zł. Zakłada,
że w przyszłym roku będzie to strata w kwocie 12 000 000,00 zł, jeżeli szpital będzie
działał nadal w takiej strukturze jaką posiada. Co miesiąc brakuje 800 000 zł na
same wynagrodzenia. Dodał, że rozmawiał z kilkoma dyrektorami szpitali na
Mazowszu. Stwierdził, że być może został popełniony błąd z naszej strony, związku
z tym, że daliśmy jako jedyni podwyżki w całości. Szpitale warszawskie utrzymały
wynagrodzenie na poziomie takim, jaki był przed lipcem.
Nadmienił, iż w IV kwartale robią wszystko, aby mieć jak najwięcej nadwykonań ,
bo jest szansa na wypłatę ich części. Jeżeli chodzi o oddział chirurgiczny i
internistyczny to bardzo mocno działamy i zakładamy, że jest szansa na kwotę
ok. l 100 000,00 zł. Powiedział, że w dniu wczorajszym rozmawiał z dyrektorem
NFZ, który da nam rozliczyć poprzednie miesiące, tj. 214 000 zł. Ze strony funduszu
jest wszystko robione, żeby nam pomagać. Dyrektor czeka na nasze zdanie, tzn. w
którą stronę chcemy się rozwijać. Gdyby było zainteresowanie powiatu to jest
przygotowany na ogłoszenie konkursu dla Sierpca odnośnie zakładu pielęgnacyjno-
opiekuńczego . Jest również gotowy na rozmowy odnośnie pediatrii jednodniowej.
Pan Dariusz Twardowski zwrócił się do Dyrektora pytając, czy w NPL pracuje
dr Czachorowska?
Pan Robert Makówka odpowiedział, że być może pracuje, w tej chwili nie kojarzy
nazwiska.
Pan Dariusz Twardowski zapytał, do kogo należy decyzja w sprawie kierowania
pacjenta, uzgadnianie np. czy jest w danym szpitalu miejsce dla pacjenta?
Pan Robert Makówka odpowiedział, że nie należy to do lekarza NPL.
Pan Dariusz Twardowski ponowił pytanie: „hm" to do kogo?

Pan Robert Makówka powiedział, że NPL jest podstawową (wypowiedź nie
dokończona). Poprosił Pana radnego , aby się „Pan głupio nie śmiał".
Pan Dariusz Twardowski powiedział, że 24-go o godz. 18:00 do NPL rodzice
przywieźli córkę. O godzinie 18:00 pani dr Czachorowska dała pacjentce dwa
zastrzyki i stwierdziła jakieś uczulenie. Następnie dała skierowanie do szpitala do
Płocka na oddział pediatryczny. W Płocku na oddziale pediatrycznym okazało się, że
nie ma miejsc. Pani doktor w Płocku zapytała , że „z jakiego powodu doktor z NPL
kieruje dziecko do szpitala, gdzie nie ma miejsca?
Pan Robert Makówka wyjaśnił, że PÓZ i NPL nie uzgadnia miejsc. Dodał, że jest
drugi szpital, w którym te miejsca były, a chodzi o szpital przy ul. Kościuszki.
Pan Dariusz Twardowski powiedział, że Pani doktor skierowała dziecko do szpitala
wojewódzkiego.
Pan Robert Makówka powtórzył, iż do NPL nie należy uzgadnianie miejsca.



Pan Dariusz Twardowski powiedział, że wynika z tego, że rodzice muszą sami
szukać miejsca.

Pan Robert Makówka wyjaśnił, że wystawiane jest skierowanie i taka jest zasada.
Rodzice muszą sami szukać sobie miejsca. Zwrócił się do Pana Dariusza
Twardowskiego mówiąc, iż rozumie, że będąc samodzielnym referentem nie jest w
stanie niektórych rzeczy zrozumieć. Dodał, że akurat tym się różni od niego, że
posiada tę wiedzę, a członek zarządu nie.
Pan Dariusz Twardowski odpowiedział, że bardzo dobrze, iż Pan Dyrektor taką
wiedzę posiada, z całym szacunkiem dla Pana.
Następnie wyjaśnił, iż Pani Dyrektor ze szpitala z Płocka dzwoni i pyta rodziców
Gostynin, Żuromin czy Lipno? Rodzice odpowiedzieli, że albo Żuromin, albo Lipno.

Pan Robert Makówka powiedział, że nie może tego sprawdzić, ponieważ takie
informacje przekazuje tylko członek zarządu. Zwrócił się do Pana Dariusza pytając,
co chce przez to osiągnąć?
Pan Dariusz Twardowski powiedział, że Pan Dyrektor chce zamknąć oddział
pediatryczny w Sierpcu.
Wypowiedź członka zarządu została przerwana przez Pana Dyrektora SPZZOZ
w Sierpcu, który opuścił miejsce posiedzenia Zarządu. Następnie powrócił
i powiedział, że zachowanie Pana Dariusza Twardowskiego jest chamskie, po czym
nazwał go chamem.

Pytań i uwag nie było.

Ad. pkt. 7. Zapoznanie się ze Sprawozdaniem o przychodach, kosztach i wyniku
finansowym SPZZOZ w Sierpcu za III kwartał 2022r.

Członkowie zarządu zapoznali się ze Sprawozdaniem o przychodach, kosztach
i wyniku finansowym SPZZOZ w Sierpcu za III kwartał 2022r., które znajduje się
w załączniku nr 8 do niniejszego protokołu.

Pytań i uwag nie było.



Ad. pkt. 8 Zapoznanie się z informacją w zakresie pozyskiwania i wykorzystania
funduszy pozabudżetowych w roku 2022 oraz przygotowania do zimowego
utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2022/2023.

Pan Marek Chyliński zwrócił się do Pana Wicestarosty, aby po pkt. 8 omówić
pismo w sprawie przesunięcia terminu rozliczenia, które znajduje się w załączniku nr 9
do niniejszego protokołu.

Pan Wicestarosta wyraził zgodę.
Pan Dyrektor ZDP przedstawił członkom zarządu informację w zakresie
pozyskiwania i wykorzystania funduszy pozabudżetowych w roku 2022 oraz
przygotowania do zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie
2022/2023 ./załącznik nr W do niniejszego protokołu/.

Pan Dariusz Twardowski zapytał, jak wygląda sytuacja odnośnie kanalizacji
w Szczutowie, gdzie pojawił się problem z dofinansowaniem.

Pan Artur Obrębski odpowiedział, że niestety trzeba było to zadanie zdjąć.
Nie udało się wliczyć tego w koszty kwalifikowane, czyli 3 900 000 zł zostałoby po
stronie powiatu.

Pan Wicestarosta poinformował, iż wspólnie z Panem Starostą rozmawiali z Panią
Harmatą również w sprawie tego wniosku. Wyjaśnił, że nie zapadła jeszcze
ostateczna decyzja i trzeba poczekać. Jest jeszcze szansa, że w grudniu będzie
możliwość dofinansowania remontu tych dróg.

Następnie Pan Wicestarosta przedstawił wniosek o przesunięcie terminu rozliczenia
złożony przez OSP Rościszewo.

Pan Skarbnik wyjaśnił, iż termin rozliczenia umowy wskazanej we wniosku już
minął. Pozyskał informację od Kierownik Referatu Zarządzania Kryzysowego
i Obrony Cywilnej Pani Joanny Pakieły, że nie było zainteresowania ze strony
Prezesa OSP. Sama interweniowała w tej sprawie po trzech dniach, po czym Pan
Prezes przekazał informację, że niczego nie kupił. Dodał, że w chwili obecnej należy
działać na podstawie regulaminu i konieczna jest opinia mecenasa czy te pieniądze
można wypłacić po terminie.

Pan Marek Chyliński zapytał, kiedy została podpisana umowa z powiatem w tej
sprawie?
Pan Skarbnik odpowiedział, że dokładnie nie pamięta i zapytał, czy ta data jest
istotna?

Pan Marek Chyliński powiedział, że dla niego tak, ponieważ wie kiedy zostało
złożone zamówienie, więc stwierdzenie, że nie było zainteresowania może nie
wchodzić tutaj w grę.



Pan Skarbnik oznajmił, iż powtarza słowa Pani Joanny Pakieły. Dodał, że w chwili
obecnej trzeba wziąć pod uwagę to, czy zgodnie z regulaminem można przesunąć
termin rozliczenia umowy.
Pan Marek Chyliński nie jest do końca przekonany, ale wydaje mu się, że
podpisanie umowy miało miejsce 11 października, natomiast zamówienie zostało
złożone 13 października. W związku z tym stwierdzenie, że straż nic nie robiła jest
niestosowne.

Członkowie zarządu po przeprowadzonej dyskusji podjęli decyzję, aby skierować
sprawę do Pana Mecenasa w celu wydania opinii prawnej. Następnie po zajęciu
stanowiska przez Pana Mecenasa, członkowie zarządu mają powrócić do omówienia
tej sprawy w celu podjęcia ostatecznej decyzji.

Miejsce posiedzenia opuścił Pan Marek Chyliński.

Następnie członkowie zarządu przeszli do omówienia pkt. 11 i 12 porządku
posiedzenia.

Ad. pkt. 11. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwalę w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2022-2035.

Pan Skarbnik przedstawił członkom zarządu zmiany, jakie zaszły w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2022-2035, które znajdują się
w załączniku do uchwały.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami
jednogłośnie (3-za; 2-nieobecnych) podjęli:

UCHWAŁĘ NR 748.154.2022

zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Sierpeckiego na lata 2022 - 2Q35fuchwała stanowi załącznik nr U do
niniejszego protokołu/.

Ad. pkt. 12. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwalę w sprawie uchwalenia
Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2022 r.

Pan Skarbnik przedstawił członkom zarządu zmiany, jakie zaszły w Budżecie
Powiatu Sierpeckiego na lata 2022-2035, które znajdują się w załączniku do uchwały.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami
jednogłośnie (3-za; 2-nieobecnych) podjęli:



UCHWAŁĘ NR 749.154.2022

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na
2022 r.luchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu/.

Następnie Pan Skarbnik powrócił do tematu dotacji dla straży OSP. Nadmienił,
iż straże OSP składając wniosek wiedzą co mają kupić. Wówczas przed podpisaniem
umowy w formule tabelarycznej przedstawia się kwotę oraz cel przeznaczenia
środków finansowych. Następnie zarząd powiatu podejmuje uchwałę,
na podstawie której podpisywane są umowy dla każdej jednostki OSP. Podkreślił,
że dana jednostka OSP dużo wcześniej wie czego brakuje w wyposażeniu i co
chciałoby kupić za środki dotacyjne.

Ad. pkt. 9 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie
zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. dostawa paliw płynnych na
rok 2023 do pojazdów samochodowych wykorzystywanych przez jednostki
organizacyjne Powiatu Sierpeckiego.

Pan Sekretarz przedstawił wniosek w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie
zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. dostawa paliw płynnych na rok
2023 do pojazdów samochodowych wykorzystywanych przez jednostki
organizacyjne Powiatu Sierpeckiego, który znajduje się w załączniku do uchwały.

Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami
jednogłośnie (3-za; 2-nieobecnych) podjęli:

UCHWAŁĘ NR 746.154.2022

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie
zadania pn. dostawa paliw płynnych na rok 2023 do pojazdów samochodowych
wykorzystywanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Sierpeckiego/wcMva/a
stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt. 10 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru oferty na powierzenie
organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego
prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w Powiecie Sierpeckim
w 2023 roku.
Pan Sławomir Olejniczak poinformował, iż Wydział Organizacji i Nadzoru wystąpił
z wnioskiem w sprawie wyboru oferty na powierzenie organizacji pozarządowej



prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia jednego punktu
nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz
edukacji prawnej w Powiecie Sierpeckim w 2023 roku./załącznik nr 14 do niniejszego
protokół^.
Następnie Pan Sekretarz wyjaśnił, iż organizację pożytku publicznego wyłania się
corocznie w otwartym konkursie ofert. Wykonanie dyspozycji związanej
z ogłoszeniem konkursu, wyborem komisji oraz wyborem ofert należy do
kompetencji wykonawczych, w związku z tym zgodnie z art. 32 ust. l ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym jest to kompetencja Zarządu Powiatu.
Konkurs został ogłoszony w dniu 20.10.2022r. W dniu 4.10.2022 r. opublikowano
także ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowej do
przedmiotowego konkursu ofert. W terminie ustalonym w ogłoszeniu, tj. do dnia
18.10.2022 r. nie zgłoszono żadnego kandydata do komisji konkursowej. W związku
z powyższym Zarząd Powiatu w dniu 7.11.2022 r dokonał wyboru Komisji
Konkursowej. W dniu 15.11.2022 r. Komisja dokonała otwarcia i oceny ofert.
W wyniku konkursu złożono dwie oferty. Jedna z ofert Stowarzyszenie Mazowsze
Razem, Łętowo 3, 09-470 Bodzanów uzyskała najwyższą ocenę.

Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami
jednogłośnie (3-za; 2-nieobecnych) podjęli:

UCHWAŁĘ NR 747.154.2022

w sprawie wyboru oferty na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej
działalność pożytku publicznego prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej
pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji
prawnej w Powiecie Sierpeckim w 2023 roku/uchwała stanowi załącznik nr 15 do
mniejszego protokołu/.

Ad. pkt. 13, Przyjęcie protokołów: a) Nr 151.2022 z dnia 7 listopada 2022r.;
b) Nr 152.2022 z dnia 14 listopada 2022r.; c) Nr 153.2022 z dnia 16 listopada
2022r.
Członkowie zarządu przyjęli następujące protokóły nie wnosząc uwag:
a) Nr 151.2022 z dnia 7 listopada 2022r.
b) Nr 152.2022 z dnia 14 listopada 2022r.
c) Nr 153.2022 z dnia 16 listopada 2022r.



Ad. pkt 12. Sprawy różne.
Ad. pkt l Zapoznanie się z:
a) odpowiedzią na pismo w sprawie zdarzenia, które miało miejsce w dniu
4 listopada 2022n; b) odpowiedzią Dyrektora SPZZOZ w Sierpcu w przedmiocie
ustosunkowania się wobec zarzutów zawartych w piśmie NSZZ „Solidarność";
c) informacją dotyczącą ilości deklaracji wyboru lekarza i przychodu w PÓZ; d)
kopią umowy najmu lokalu użytkowego oraz aneks nr 1.

Członkowie zarządu zapoznali się z:
a) odpowiedzią na pismo w sprawie zdarzenia, które miało miejsce w dniu
4 listopada 2022r.; /załącznik nr 16 do niniejszego protokołu/.
b) odpowiedzią Dyrektora SPZZOZ w Sierpcu w przedmiocie ustosunkowania się
wobec zarzutów zawartych w piśmie NSZZ „Solidarność" ;/załqcznik nr 17 do
niniejszego protokołu/.
c) informacją dotyczącą ilości deklaracji wyboru lekarza i przychodu w PÓZ;
/załącznik nr 18 do niniejszego protokołu/.
d) kopią umowy najmu lokalu użytkowego oraz aneks nr 1. /załącznik nr 19 do
niniejszego protokołu/.

Ad. pkt. 2 sprawy różne
a) zajęcie stanowiska w sprawie zabezpieczenia środków finansowych przez
Powiat Sierpecki z przeznaczeniem na wykonanie utwardzenia nawierzchni
drogi powiatowej nr 3739W na dz. nr ewid. 194 w obrębie Rzeszotary Rumunki
Stara Wieś, gm. Rościszewo.
Pan Artur Obrębski poinformował, iż Pani M.M. złożyła wniosek z prośbą
o uwzględnienie w planach rozwoju infrastruktury powiatowej w zakresie położenia
utwardzonej nawierzchni na drodze we wsi Rzeszotary Rumunki Stara
Wieś./załącznik nr 20 do niniejszego protokołu/.

Wyjaśnił, że szacunkowy koszt robót budowlanych w ramach przebudowy drogi,
z wyłączeniem kosztów opracowania dokumentacji projektowej i geodezyjnej
z uwagi na konieczność regulacji przebiegu pasa drogowego wynosi ok. 2 000 000 zł.
Natomiast szacunkowy koszt tymczasowego umocnienia nawierzchni kruszywem to
koszt ok. 470 000 zł. Obecnie droga ta nie jest uwzględniona w planach
inwestycyjnych Powiatu.
Członkowie zarządu po przeprowadzonej dyskusji podjęli decyzję, aby podjąć
uzgodnienia z Gminą Rościszewo w zakresie współfinansowania ww. robót
budowlanych w formie dotacji celowej.



b) zajęcie stanowiska w sprawie podziału nieruchomości stanowiących własność
Gminy Gozdo\vo./załącznik nr 21 do niniejszego protokołu/.
Pan Artur Obrębski oznajmił, iż wystąpili do Wójta Gminy Gozdowo o podział
działek w związku z przebudową drogi powiatowej Bonisław-Gozdowo. W chwili
obecnej zrobiony jest podział nieruchomości stanowiących własność Gminy, który
Pan Wójt Gminy Gozdowo zatwierdził. Gmina Gozdowo wyraziła zgodę na
nieodpłatne przekazanie w formie darowizny nieruchomości na rzecz Powiatu
Sierpeckiego, warunkując poniesienie kosztów związanych z przeniesieniem
własności przez Starostwo Powiatowe. Pan Dyrektor ZDP dodał, że w dniu
dzisiejszym wystąpił do Wydziału Geodezji w celu dalszego procedowania.
Członkowie zarządu po przeprowadzonej dyskusji wyrazili zgodę na poniesienie
kosztów sporządzenia aktu notarialnego związanych z przeniesieniem prawa
własności, po zakończeniu procedury związanej z przygotowaniem tych
nieruchomości przez Gminę Gozdowo do przekazania./z0A?cz«/£ nr 22 do mniejszego
protokołu/.

c) zajęcie stanowiska w sprawie opracowania opinii prawnej celem podjęcia
decyzji w zakresie wnioskowanej zmiany do umowy dotyczącej zadania
pn. Przebudowa drogi powiatowej Bonislaw-Gozdowo.
Pan Artur Obrębski poinformował, iż wykonawca umowy dotyczącej przebudowy
drogi powiatowej nr 3760W Bonisław - Gozdowo zwrócił się do ZDP w Sierpcu
o zmianę treści stosunku umownego poprzez zawarcie aneksu skutkującego
zwiększeniem wynagrodzenia wykonawcy o 660 602,48 zł. Uzasadnia to tym,
iż koszty realizacji branży drogowej etapu II wzrosły o 31,3%- W związku
z powyższym Dyrektor ZDP zwrócił się do Zarządu Powiatu w prośbą o zlecenie
opracowania opinii prawnej celem podjęcia decyzji ww. zakres\Q./załącznik nr 23
niniejszego protokołu/.
Członkowie zarządu po przeprowadzonej dyskusji podjęli decyzję o zleceniu Radcom
Prawnym Starostwa Powiatowego w Sierpcu opracowania opinii prawnej w zakresie
wnioskowanej zmiany do umowy dotyczącej zadania pn. Przebudowa drogi
powiatowej Bonisfaw-Gozdowo./załącznik nr 24 do niniejszego protokołu/.
d) zajęcie stanowiska w sprawie wprowadzenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu
w postaci progów zwalniających w pasie drogowym drogi powiatowej
w m. Bledzewo.
Pan Wicestarosta poinformował, że wypłynął również wniosek w sprawie
zamontowania progu zwalniającego w miejscowości Bledzewo/zflA?czm'£ nr 25 do
niniejszego protokołu/.
Pan Artur Obrębski wyjaśnił, iż we wniosku nie wskazano konkretnie na którym
odcinku miałby zostać zamontowany ten próg. Dodał, że w obrębie skrzyżowania



drogi powiatowej z drogą gminną w rejonie szkoły w Bledzewie w 2021 zostało
wykonane przejście dla pieszych wraz z oznakowaniem służącym do wymuszenia
ograniczenia prędkości pojazdów.
Członkowie zarządu po przeprowadzonej dyskusji nie przychylili się do złożonego
wniosku.

e) odtworzenia istniejącego oznakowania poziomego jezdni w zakresie linii
segregacyjnych oddzielających od siebie pasy ruchu drogi powiatowej na
odcinku Mochowo-Łukoszyn.
Pan Wicestarosta oznajmił, że do Zarządu Dróg w Sierpcu wpłynął wniosek
o odtworzenie istniejącego oznakowania poziomego jezdni w zakresie linii
segregacyjnych oddzielających od siebie pasy ruchu drogi powiatowej nr 2999W
Mochowo-Łukoszyn./za/<7cz«/& nr 26 do niniejsze go protokołu/.
Pan Artur Obrębski wyjaśnił, że wniosek dotyczy długości ok. 10 km. Wyjaśnił,
że oznakowanie nie było odnawiane przez okres ostatnich 4 lat. Trwałość poziomego
oznakowania wykonywanego w technologii cienkowarstwowej wynosi maksymalnie
2 lata, natomiast koszt odtworzenia oznakowani wynosi ok. 35 000 zł. W roku
bieżącym zostaną wykonane linie segregacyjne oddzielające od siebie pasy ruchu
jedynie na łącznej długości 0,600 km.
Członkowie zarządu po przeprowadzonej dyskusji zdecydowali, że odtworzenie
oznakowania poziomego jezdni na kolejnym odcinku zostanie wykonane w ramach
możliwości finansowych Powiatu.

Ad. pkt. 3. sprawy różne
Zajęcie stanowiska w sprawie możliwości utworzenia na terenie powiatu
sierpeckiego warsztatu:
a) Centrum Integracji Społecznej Fundacji Mocni Mocą Nadziei ̂ załącznik nr 27
do niniejszego protokołu/.
b) Centrum Integracji Społecznej skierowanej do osób długotrwale
bezrobotnych, niepełnosprawnych i innych grup wskazanych w ustawie
o zatrudnieniu socjalnym./za/<?czm& nr 28 do niniejszego protokołu/.
Członkowie zarządu po zapoznaniu się z dokumentami zajęli pozytywne stanowisko
w sprawie utworzenia ww. Centrów.

4. Zapoznanie się z postanowieniem w sprawie sprostowania z urzędu omyłki
w decyzji Starosty Sierpeckiego z dnia 10.10.2022r. zatwierdzającej „Dodatek
nr l (rozliczający) do dokumentacji geologicznej złoża piasków skaleniowo-
kwarcowych „Bonisław l".



Członkowie zarządu zapoznali się z ww. po stanowieniem ./załącznik nr 29
do niniejszego/.
5. Członkowie zarządu zapoznali się z pismem Mazowieckiego Oddziału
Wojewódzkiego N(F'Z./'załącznik nr 30 do niniejszego protokołu/

Na tym posiedzenie Zarządu Powiatu zakończono.

Protokołowała

Katarziyna Tomaszewska

Zarząd

Andrzej Cześnik

Sławomir Olejniczak

Sławomir Krystek

Dariusz Twardowski

Marek Chyliński
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na posiedzeniu w dniu l grudnia 2022r.

L.p. Nazwisko i imię Funkcja Podpis

1. Andrzej Cześnik Starosta

2. Sławomir Olejniczak Wicestarosta

3. Sławomir Krystek Członek

4. Marek Chyliński Członek

5. Dariusz Twardowski Członek


