
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 2023

Nr sprawy l

PROTOKÓŁ NR 160.2023 Z POSIEDZENIA

ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

w dniu 13 stycznia 2023 r.

Rozpoczęto 13 stycznia 2023 r.

Zakończono 13 stycznia 2023 r.



PROTOKÓŁ Nr 160.2023

Z POSIEDZENIA

ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

w dniu 13 stycznia 2023 r.

Przewodniczył: Pan Andrzej Cześnik - Starosta 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 mniejszego protokołu.

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godzinie 09:00.

W posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyli:

1. Pan Ryszard Dobiesz - Sekretarz Powiatu.
2. Pan Zbigniew Garwacki - Skarbnik Powiatu.
3. Pan Jerzy Suski - Mecenas.
4. Pani Agnieszka Gorczyca - Dyrektor PCPR w Sierpcu.
5. Pan Robert Makówka - Dyrektor SPZZOZ w Sierpcu.
6. Pani Dorota Pakieła - Naczelnik Wydziału Geodezji.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum

Pomocy Rodzinie w Sierpcu do podpisywania kwalifikowanym podpisem
elektronicznym sprawozdań, informacji i innych dokumentów, dotyczących
realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej i pieczy zastępczej
zamieszczanych w systemie CAS,
3a. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu do składania oświadczeń woli w imieniu
Powiatu Sierpeckiego związanych z gospodarowaniem środkami finansowymi
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie Aneksu nr l .2023
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.

5. Zapoznanie się z informacją w zakresie regulacji stanu prawnego dróg
powiatowych.

6. Zapoznanie się z informacją dotyczącą rozliczenia inwestycji zrealizowanych
w 2022 roku z uwzględnieniem przeprowadzonych postępowań o udzielenie
zamówień publicznych.

7. Zapoznanie się z informacją dotyczącą ujawnienia praw własności
nieruchomości Powiatu Sierpeckiego za II półrocze 2022r.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia
publicznego na wykonanie zadanie pn. „Realizacja projektu technicznego
modernizacji wysokościowej szczegółowej osnowy geodezyjnej, wdrożenie
układu wysokościowego PL-EYRF2007-NH, aktualizacja Bazy Danych
Szczegółowych Osnów Geodezyjnych oraz przeliczenie baz BDOT500,
GESUT i BDSOG na obszarze powiatu sierpeckiego".

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu pracy komisji
konkursowych powołanych do oceny ofert złożonych w otwartych konkursach
ofert na wykonywanie zadań publicznych przez organizacje prowadzące
działalność pożytku publicznego dofinansowanych z budżetu Powiatu
Sierpeckiego".

lO.Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację
w 2023 roku zadań publicznych Powiatu Sierpeckiego przez organizacje
pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu
zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na
realizację w 2023 roku zadań publicznych Powiatu Sierpeckiego przez
organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

12. Zapoznanie się z bilansem, rachunkiem zysków i strat za okres od l stycznia
2022r. do 30 listopada 2022r. oraz informacją o stopniu zaawansowania
inwestycji, źródeł finansowania i perspektywy rozwoju.

13.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Zarządu Powiatu
w Sierpcu na rok 2023.

14. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu
projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności
nieruchomości w drodze darowizny.



15. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu
projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności
nieruchomości w drodze darowizny.

16. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji
o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości
dotacji wpłat do budżetu.
16a. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów finansowych zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce
samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.

17. Podjecie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady rady Powiatu w Sierpcu
projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2023-2035.

18. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu
projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu
Powiatu Sierpeckiego na 2023r.

19. Przyjęcie wniosku o zwołanie sesji nadzwyczajnej.
20. Przyjęcie protokołu: Nr 155.2022 z dnia 13 grudnia 2022r.; Nr 156.2022

z dnia 16 grudnia 2022r.
21. Sprawy różne.

22.Zamknięcie posiedzenia.

/porządek posiedzenia 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 posiedzenia.

Starosta Pan Andrzej Cześnik zaproponował, aby rozszerzyć porządek
posiedzenia o pkt. 3a w brzemieniu: Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu do składania
oświadczeń woli w imieniu Powiatu Sierpeckiego związanych z gospodarowaniem
środkami finansowymi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych, a także o pkt. 16a. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia
planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.
Członkowie Zarządu jednogłośnie przyjęli porządek posiedzenia wraz ze zmianą.



Ad. pkt 3 Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu do podpisywania kwalifikowanym
podpisem elektronicznym sprawozdań, informacji i innych dokumentów,
dotyczących realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej i pieczy zastępczej
zamieszczanych w systemie CAS.

Starosta Pan Andrzej Cześnik przedstawił złożony przez Dyrektor PCPR
w Sierpcu wniosek w sprawie podjęcia ww. uchwały./wniosek stanowi załącznik nr- 3 do
niniejszego protokołu/.

Sekretarz Pan Ryszard Dobiesz wyjaśnił, iż przepisy ustawy o pomocy
społecznej i o pieczy zastępczej wprowadzają obowiązek elektronicznego składania
sprawozdań. W związku z tym zachodzi konieczność podjęcia uchwały.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu jednogłośnie (5-za) podjęli:

UCHWAŁA NR 763.160,2023

w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Sierpcu do podpisywania kwalifikowanym podpisem elektronicznym
sprawozdań, informacji i innych dokumentów, dotyczących realizacji zadań
z zakresu pomocy społecznej i pieczy zastępczej zamieszczanych w systemie CAS
/uchwała stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu/.

3a. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Sierpcu do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu
Sierpeckiego związanych z gospodarowaniem środkami finansowymi
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Starosta Pan Andrzej Cześnik przedstawił złożony przez Dyrektor PCPR
w Sierpcu wniosek w sprawie podjęcia ww. uchwały ./wniosek stanowi załącznik nr 5 do
mniejszego protokołu/.

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

UCHWAŁA NR 764.160.2023
w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Sierpcu do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Sierpeckiego
związanych z gospodarowaniem środkami finansowymi Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych/wc/wa/a stanowi załącznik nr 6 do niniejszego
protokołu/.



Ad. pkt 4 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie Aneksu
nr 1.2023 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.

Starosta Pan Andrzej Cześnik przedstawił złożony przez Dyrektor PCPR
w Sierpcu wniosek w sprawie podjęcia ww. uchwały./wniosek stanowi załącznik nr 7 do
niniejszego protokołu/.

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

UCHWAŁA NR 765.160.2023

w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie Aneksu nr 1.2023 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 rJuchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt S Zapoznanie się z informacją w zakresie regulacji stanu prawnego dróg
powiatowych.

Członkowie zarządu zapoznali się z informacją w zakresie regulacji stanu
prawnego dróg powiatowych.Jzałącznik nr 9 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 6 Zapoznanie się z informacją dotyczącą rozliczenia inwestycji
zrealizowanych w 2022 roku z uwzględnieniem przeprowadzonych postępowań
o udzielenie zamówień publicznych.

Członkowie zarządu zapoznali się z informacją dotyczącą rozliczenia
inwestycji zrealizowanych w 2022 roku z uwzględnieniem przeprowadzonych
postępowań o udzielenie zamówień publicznych./załącznik nr 10 do niniejszego
protokołu/.

Ad. pkt 7 Zapoznanie się z informacją dotyczącą ujawnienia praw własności
nieruchomości Powiatu Sierpeckiego za II półrocze 2022r.

Czlonkowie zarządu zapoznali się z informacją dotyczącą ujawnienia praw
własności nieruchomości Powiatu Sierpeckiego za II półrocze 2022n, która znajduje
się w załączniku nr 11 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 8 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie
zamówienia publicznego na wykonanie zadanie pn. „Realizacja projektu
technicznego modernizacji wysokościowej szczegółowej osnowy geodezyjnej,



wdrożenie układu wysokościowego PL-EYRF2007-NH, aktualizacja Bazy
Danych Szczegółowych Osnów Geodezyjnych oraz przeliczenie baz BDOT500,
GESUT i BDSOG na obszarze powiatu sierpeckiego".

Pan Starosta poinformował, iż Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki
Nieruchomościami przedłożyła wniosek o wyrażenie zgody na udzielenie
ww. zamówienia publicznego.

Pani Dorota Pakieła wyjaśniła, iż potrzeba przeprowadzenia prac została
wskazana w piśmie Głównego Geodety Kraju. Przeprowadzenie zamówienia
jest celowe ze względu na konieczność wprowadzenia układu wysokościowego,
jednolitego dla całego kraju do dnia 31 grudnia 2023 roku.

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

UCHWAŁA NR 766.160.2023

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie
zadanie pn. „Realizacja projektu technicznego modernizacji wysokościowej
szczegółowej osnowy geodezyjnej, wdrożenie układu wysokościowego PL-
EYRF2007-NH, aktualizacja Bazy Danych Szczegółowych Osnów Geodezyjnych
oraz przeliczenie baz BDOT500, GESUT i BDSOG na obszarze powiatu
sierpeckiego"'uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu/

Ad. pkt 9 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu pracy komisji
konkursowych powołanych do oceny ofert złożonych w otwartych konkursach
ofert na wykonywanie zadań publicznych przez organizacje prowadzące
działalność pożytku publicznego dofinansowanych z budżetu Powiatu
Sierpeckiego".

Pan Starosta przedstawił wniosek złożony przez Naczelnik Wydziału
Oświaty i Zdrowia w sprawie uchwalenia ww. Regulammu./wn/asefc stanowi załącznik
nr 13 do niniejszego protokołu/.

Zapytał, czy w przedłożonym Regulaminie zaszły jakieś zmiany.

Pani Bogusława Lewandowska odpowiedziała, że tak. Dotychczasowy zapis
stanowił, iż komisja powinna pracować w składzie co najmniej pięciu osób. To
zostało zmienione na zapis, iż prace komisji są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu
bierze udział, więcej niż połowa powołanego składu komisji. Zmienił się także czas
obowiązywania regulaminu. Dotychczasowy regulamin uchwalany był na okres
jednego roku, natomiast teraz tego nie ma, aby nie powielać co roku tej uchwały.

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



UCHWAŁA NR 767.160.2023

w sprawie uchwalenia „Regulaminu pracy komisji konkursowych powołanych
do oceny ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na wykonywanie zadań
publicznych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego
dofinansowanych z budżetu Powiatu Sierpeckiego"/wc/nw/a stanowi załącznik nr 14
do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 10 Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na
realizację w 2023 roku zadań publicznych Powiatu Sierpeckiego przez
organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Pan Starosta przedstawił stosowny wniosek Naczelnik Wydziału Oświaty
i Zdrowia, co stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

Pani Bogusława Lewandowska oznajmiła, iż termin składania ofert nie
powinien być krótszy, niż21 dni od dnia ogłoszenia tego konkursu. Zaproponowała,
aby ostatecznym terminem składania ofert był 10 luty 2023r. do godz. 15.30.

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

UCHWAŁA NR 768.160.2023

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadań
publicznych Powiatu Sierpeckiego przez organizacje pozarządowe i podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie/uchwała stanowi załącznik nr 16 do mniejszego
protokołu/.

Ad. pkt 11 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu
zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na
realizację w 2023 roku zadań publicznych Powiatu Sierpeckiego przez
organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Pan Starosta przedstawił stosowny wniosek Naczelnik Wydziału Oświaty
i Zdrowia, co stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

Oznajmił, iż na obradach Sesji Rady Powiatu zostało wybranych dwóch członków
ww. Komisji: Pan Przemysław Burzyński oraz Pan Kami] Różański. W skład
Komisji wchodzi także przedstawiciel organizacji pozarządowych i podmiotów



wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie —
Pan Piotr Brant.

Następnie jako przedstawicieli Zarządu wyłoniono: Pana Andrzeja
Cześnika, Pana Sławomira Olejniczka, Pana Dariusza Twardowskiego, Pana
Zbigniewa Czajkowskiego. Na przewodniczącego Komisji powołano Pana
Sławomira Olejniczaka.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu jednogłośnie (5-za) podjęli:

UCHWAŁA NR 769.160.2023
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert
złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadań
publicznych Powiatu Sierpeckiego przez organizacje pozarządowe i podmioty
wymienione w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie/wc/wafo stanowi załącznik nr 18 do niniejszego
protokołu/.

Ad. pkt 12 Zapoznanie się z bilansem, rachunkiem zysków i strat za okres od
l stycznia 2022r. do 30 listopada 2022r, oraz informacją o stopniu
zaawansowania inwestycji, źródeł finansowania i perspektywy rozwoju.

Członkowie zarządu zapoznali się z bilansem, rachunkiem zysków i strat za
okres od l stycznia 2022r. do 30 listopada 2022r. oraz informacją o stopniu
zaawansowania inwestycji, źródeł finansowania i perspektywy rozwój u/2aA?czmfr nr
19 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 13 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Zarządu Powiatu
w Sierpcu na rok 2023.

Członkowie zarządu po zapoznaniu się z projektem uchwały jednogłośnie
(5-za) podjęli:

UCHWAŁA NR 770.160.2023

w sprawie przyjęcia planu pracy Zarządu Powiatu w Sierpcu na rok
2Q23Iuchwała stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 14 Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu
w Sierpcu projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa
własności nieruchomości w drodze darowizny.



Pan Starosta wyjaśnił, iż Rada Miasta Sierpca podjęła uchwałę
o przekazaniu powiatowi działek, które pozwolą połączyć ul. Kopernika
z ul. Świętokrzyską.

Pan Wicestarosta oznajmił, iż sprawy geodezyjne są załatwione, Rada
Miasta Sierpca podjęła stosowną uchwałę. Teraz to Rada Powiatu w Sierpcu musi
podjąć uchwałę wyrażającą zgodę na nabycie prawa własności w drodze darowizny.

Pan Dariusz Twardowski powiedział, że wcześniej była mowa
o przekazaniu nam jako powiatowi działek wskazanych w projekcie uchwały.
Natomiast powiat miał przekazać miastu skwerek obok ul. Dworcowej. Zapytał, czy
te uzgodnienia są aktualne i czy dotyczą samego skwerku czy także drogi obok niego.

Mecenas Pan Jerzy Suski odpowiedział, że bardzo specyficznie została tam
oznaczona powiatowa droga publiczna. W związku z powyższym spotkał się
z mecenasem reprezentującym Miasto Sierpc, a także pracownikiem Urzędu Miasta
Sierpca co ich interesuje, tzn. czy interesuje ich objazd wraz ze skwerkiem, czy może
sam skwerek. Na spotkaniu padła odpowiedź, że Miasto Sierpc jest zainteresowane
samym skwerkiem. W takiej sytuacji zachodziłaby po pierwsze potrzeba wydzielenia
geodezyjnego, jako odrębnej działki tego właśnie skweru. Następnie pozbawienia tej
działki kategorii drogi publicznej.

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

UCHWAŁA NR 771.160.2023

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości
w drodze darowizny/uchwała stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 15 Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu
w Sierpcu projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa
własności nieruchomości w drodze darowizny.

Pan Starosta poinformował, iż projekt tej uchwały dotyczy wyrażania zgody
na nabycie w drodze darowizny nieruchomości będących własnością Gminy
Gozdowo.

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

UCHWAŁA NR 772.160.2023

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości
w drodze darowizny/uchwała stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu/.



Ad. pkt 16 Podjęcie uchwały w sprawie przekazania podległym jednostkom
informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz
wysokości dotacji wpłat do budżetu.

Skarbnik Pan Zbigniew Garwacki wyjaśnił, iż w terminie 21 dni od daty
uchwalenia budżetu zarząd jednostki samorządu terytorialnego przekazuje podległym
jednostkom informację o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych
jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu. Zatem konieczne jest podjęcie
stosownej uchwały.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu jednogłośnie (5-za) podjęli:

UCHWAŁA NR 773.160.2023

w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych
kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji wpłat do
bu dżetu/t/c/j wała stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 16a. Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia planów finansowych zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce
samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.

Skarbnik Pan Zbigniew Garwacki poinformował, że w terminie 21 dni od
daty uchwalenia budżetu zarząd jednostki samorządu terytorialnego opracowuje plan
finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, przyjmując jako podstawę
dla tego planu kwotę dotacji przyznanych na ten cel w roku budżetowym oraz
wielkość dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu
do budżetu państwa. W związku z tym podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.

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

UCHWAŁA NR 774.160.2023

w sprawie przyjęcia planów finansowych zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego
odrębnymi ustawa m i/uchwała stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 17 Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady rady Powiatu
w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwalę w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2023-2035.



Skarbnik Pan Zbigniew Garwacki przedstawił zmiany, jakie zaszły
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2023-2035, które
znajdują się w załączniku do uchwały.

Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu jednogłośnie (4-za; l-nieobecny)
podjęli:

UCHWAŁA NR 775.160.2023

w sprawie wniesienia pod obrady rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały
zmieniającej Uchwalę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Sierpeckiego na lata 2Q23-2Q35/uchwała stanowi załącznik nr 25 do
niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 18 Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu
w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwalę w sprawie uchwalenia
budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2023r.

Skarbnik Pan Zbigniew Garwacki przedstawił zmiany, jakie zaszły
w Budżecie Powiatu Sierpeckiego na 2023 r, które znajdują się w załączniku
do uchwały.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu jednogłośnie (4-za; l-nieobecny)
podjęli:

UCHWAŁA NR 776.160.2023

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na
2Q23r./uchwała stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 19 Przyjęcie wniosku o zwołanie sesji nadzwyczajnej.

Członkowie zarządu przyjęli wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej,
znajdujący się \v załączniku nr 27 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 20 Przyjęcie protokołu: Nr 155.2022 z dnia 13 grudnia 2022r.;
Nr 156.2022 z dnia 16 grudnia 2022r.

Członkowie zarządu przyjęli następujące protokoły nie wnosząc uwag:
a) Nr 155.2022 z dnia 13 grudnia 2022r.;
b) Nr 156.2022 z dnia 16 grudnia 2022r.



Ad. pkt. 21 Sprawy różne.
1. Zapoznanie się z pismem Dyrektora PCPR w Sierpcu skierowanym do
Fundacji Mocni Mocą Nadziei o potrzebie uzupełnienia złożonego wniosku.

Dyrektor PCPR Pani Agnieszka Gorczyca zapoznała członków zarządu
z pismem skierowanym do Fundacji Mocni Mocą Nadziei./załącznik nr 28 do
niniejszego protokołu/. Dodała, że wniosek jest dość obszerny, z którym można się
zapoznać w siedzibie PCPR w Sierpcu. Wniosek pod względem formalnym
i pisarskich został słabo napisany, a do Fundacji zostało skierowanych sporo zaleceń.
Największym zarzutem jest brak przedstawienia co najmniej dwudziestu
uczestników. Ostatecznie Fundacja uzupełniła wniosek, który i tak nie jest
procedowany ze względu na niedochowanie terminu.

2. Zapoznanie się z:

a) pismem w sprawie wycofania pisma dotyczącego udzielenia pożyczki przez
Powiat Sierpecki na rzecz SPZZOZ w Sierpcu;

Pan Starosta powiedział, że Pan Dyrektor złożył wniosek w sprawie
wycofania pisma dotyczącego udzielenia pożyczki przez Powiat Sierpecki na rzecz
SPZZOZ w Sierpcu. Wynika to z faktu, iż środki wnioskowane zostały
zabezpieczone ze świadczeń wypłacanych przez NFZ./załącznik nr 29 do niniejszego
protokołu/.

b) korespondencję dotyczącą zobowiązań SPZZOZ w Sierpcu względem
Ciepłowni w Sierpcu;/za&?czmfc nr 30 do niniejszego protokołu/.

Członkowie zarządu zapoznali się z ww. pismem, które stanowi załącznik nr 31

do niniejszego protokołu.

Pan Starosta powiedział, że z tego co przekazywał Pan Dyrektor wynika,

że zobowiązania te zostały już przez niego uregulowane.

c) pismem Dyrektora SPZZOZ w Sierpcu skierowanym do Przewodniczącego
Rady Społecznej;

Pan Starosta wyjaśnił, że Pan Dyrektor szpitala skierował do

Przewodniczącego Rady Społecznej wniosek o przedstawienie opinii dotyczącej

przekształcenia działalności SPZZOZ w Sierpcu w zakresie likwidacji Oddziału

Neonatologicznego, przekształcenia Ginekologiczno-Położniczego w Oddział

Ginekologiczny oraz w zakresie utworzenia Zakładu Opiekuńczo-

Leczniczego./załącznik nr 32 do mniejszego protokołu/. Posiedzenie Rady Społecznej



odbyło się w dniu 12 stycznia, czego następstwem było wycofanie tego pisma przez

Pana Roberta Makówkę. Dodał, że zachodzą propozycje zmian systemowych,

kierowane przez Ministra Zdrowia do Sejmu. Jakie zostaną podjęte decyzje na razie

nie wiadomo, więc słusznym było wycofanie pisma złożonego przez Pana Dyrektora.

Następnie glos zabrał Wicestarosta Pan Sławomir Olejniczak mówiąc,

że w dniu 23 grudnia 2022r. Pan Dyrektor SPZZOZ złożył do Przewodniczącego

Rady Społecznej wniosek o wydanie opinii ws. oddziałów szpitala. Zgodnie

z procedurą zostało zwołane posiedzenie Rady Społecznej w dniu 12 stycznia celem

omówienia wniosku. Przed posiedzeniem Pan Robert Makówka złożył wniosek

o zmianę porządku obrad i wycofał wniosek przedłożony w grudniu.

Podczas posiedzenia zostały przeprowadzone rozmowy na wielu płaszczyznach.

Zostały poruszone kwestie bieżącej działalności szpitala, a także jego perspektywy.

Przekazano członkom Rady informacje z Narodowego Funduszu Zdrowia, a także od

Wojewody na temat sytuacji szpitali powiatowych, nie tylko SPZZOZ w Sierpcu.

Na chwilę obecną nie są znane propozycje rozwiązań systemowych, a więc trzeba

czekać.

Pan Starosta oznajmił, iż dawno nie było tak merytorycznie przeprowadzonej

rozmowy. Było widać zrozumienie całej sytuacji szpitala ze strony członków Rady

Społecznej.

d) pismem Dyrektora SPZZOZ w Sierpcu zawierającym informacje dotyczące

oddziałów szpitala.

Pan Starosta poinformował, że do Pana Dyrektora SPZZOZ w Sierpcu zostało

skierowane pismo z pytaniami dotyczącymi działalności oddziałów szpitala, na które

Pan Robert Makówka udzielił odpowiedzi ./za/^czm^ nr 33 do niniejszego protokołu/,

Pan Dariusz Twardowski powiedział, że dla niego to nie są żadne

odpowiedzi. Wynika z nich, że Pan Dyrektor chce ponownie zawiesić na 3 miesiące

oddziały. Jego zdaniem, jest to brnięcie w ślepy zaułek. Zapytał, czy Pan Dyrektor

chce przesuwać to zawieszenie w nieskończoność? Ponadto, Pan Dyrektor nie

przedstawia żadnych perspektyw. Co więcej przedstawia w piśmie, że możliwą

sytuacją jest zwrócenie się do Starostwa z prośbą o udzielenie pomocy finansowej.



Przewidywaną formą wsparcia jest udzielenie pożyczki w miesiącu lutym i marcu na

kwoty 600 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń.

Pan Starosta powiedział, że ciężko ocenić sytuację, jaka może mieć miejsce

w lutym czy w marcu. Na początku stycznia miała zostać udzielona pożyczka na

rzecz szpitala, której ostatecznie nie było. Dlatego trzeba poczekać, bo nie wiemy ile

pieniędzy na konto szpitala wpłynie z NFZ.

Pan Dariusz Twardowski powiedział, że na chwilę obecną nie ma żadnych

informacji od Pana Dyrektora, że próbuje rozmawiać z jakimiś lekarzami,

by nawiązać współpracę. Kiedyś było już skierowane do niego pismo z zapytaniem

czy podejmuje takie działania. Raz odpowiedział, że nie prowadzi rozmów z żadnymi

lekarzami, innym razem wspomniał, że nawiązał kontakt z trzynastoma lekarzami.

W chwili obecnej Pan Dyrektor pisze, że Oddział Pediatryczny zostanie uruchomiony

i jest tylko jeden lekarz. Wobec powyższego nie rozumie całej tej sytuacji.

Na dzień dzisiejszy Oddział Pediatryczny przynosiłby dochody, a przynosi tylko

straty. Jest utrzymywany personel, który pozostał, a Oddział nie funkcjonuje.

Pan Starosta powiedział, że zwrócili się do Pana Dyrektora o przedstawienie

informacji na temat funkcjonowania oddziałów szpitala w latach ubiegłych

i wynikało z tego, że były cały czas na minusie.

Wobec powyższego Pan Dariusz Twardowski zapytał, co Pan Dyrektor zrobił

w tym kierunku, aby zmienić tę sytuację?

Pan Starosta powiedział, że zatrudnił dwie Panie, które pracowały przez

pewien czas na Oddziale Pediatrycznym.

Pan Dariusz Twardowski powiedział, że trzeba znaleźć sposób, aby poprawić

to, co funkcjonuje w sposób niepoprawny. Nie chodzi nawet o to, aby oddziały

przynosiły zyski, ale żeby się bilansowały.

Pan Starosta powiedział, że jak najbardziej zgadza się ze słowami Pana

Radnego. Pan Dyrektor zrobił próbę zatrudniając dwie Panie lekarki - jedna

specjalistka kardiologii, a druga typowo pediatra. Potem przyszedł czas covidu

i sytuacja się zmieniła. Panie lekarki odeszły z sierpeckiego szpitala.



Następnie trwała dyskusja werbalna pomiędzy Panem Starostą, a Panem

Dariuszem Twardowskim.

Następnie Pan Starosta poinformował, iż z protokołu pokontrolnego

związanego z EZD wynika, iż Starostwo Powiatowe ma do zwrotu ponad l 000 000

zł netto.

Mecenas Pan Jerzy Suski wyjaśnił, iż przyszła informacja z przeprowadzonej

kontroli. Do tej informacji podmiot kontrolowany w ciągu 14 dni może wnieść

zastrzeżenia. W tej informacji został opisany stan faktyczny, w którym kontrolujący

stwierdza, iż pomimo braku formalnych informacji przekazanych przez poprzednich

Starostów, że projekt rzeczowo został wykonany, to kontrolujący ustalają, ze projekt

nie został wykonany, a cele nie zostały osiągnięte. Z siedmiu przewidzianych

w projekcie e-usług, faktycznie zostały wprowadzone dwie e-usługi. Drugie ustalenie

jest takie, że nie został wprowadzony system EZD. Kwota korekty do zwrotu to

niecałe l 000 000 zł. Została ona obliczona w ten, że kontrolujący uznali, iż do

zwrotu jest cała kwota dofinansowania, a zmniejszenie z całej kwoty wynika

z podzielenia jej przez ilość dni opóźnienia, czyli od 18 października 2018r. do dnia

ukończenia kontroli, tj. 31 grudnia 2022r. Gdyby projekt nie był dalszym ciągu

wdrażany, do upływu tych pięciu lat trwałości projektu, to należy domniemywać,

że będą kolejne kwoty do zwrotu. Do informacji podmiotu kontrolującego dołączono

zastrzeżenia, które Pan Mecenas przedstawił członkom zarządu, co stanowi załącznik

nr 34 do niniejszego protokołu.

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

3. Zajęcie stanowiska w sprawie regulowania rat kapitałowych kredytu

obrotowego nieodnawialnego wynikającego z umowy zawartej w dniu

13 listopada 2018r.



Pan Starosta zwrócił się do Dyrektora SPZZOZ w Sierpcu Pana Roberta

Makówki pytając o aktualną sytuację związaną z Oddziałem Pediatrycznym

w sierpeckim szpitalu.

Pan Robert Makówka powiedział, że od przyszłego tygodnia szpital jest

gotowy do świadczenia usług na Oddziale Pediatrycznym. Cały czas trwają rozmowy

z personelem, który mógłby tam funkcjonować. Są to rozmowy trudne, bo tak jak

wcześniej było mówione, do zabezpieczenia tej działalności potrzebnych jest dwóch

lekarzy. Zgodnie ze stanowiskiem Wojewody, do 30 kwietnia został przedłużony

termin zawieszenia, z opcją taką, że jeżeli będzie możliwość uruchomienia wcześniej

tej działalności to tak się stanie. W trakcie rozmów brany jest pod uwagę czynnik

finansowy i chcemy doprowadzić do sytuacji, aby kwoty wynagrodzeń nie były

wyższe, niż na innych oddziałach. Oznacza to cofnięcie wysokości wynagrodzeń

pediatrów sprzed pięciu lat. Pan Dyrektor zadeklarował, że rozmowy cały czas trwają

i robi wszystko, aby ten Oddział zaczął funkcjonować.

Wyjaśni, iż wycofanie wczorajszego wniosku związane jest z pracami, które dzieją

się od tego tygodnia w Sejmie. Jest bardzo duży projekt ustawy dotyczącej jakości,

który decydować ma o kształcie i autoryzacji poszczególnych oddziałów. W dniu

wczorajszym bardzo szczegółowo zostały omówione kwestie związane z oddziałami

położniczymi. Podjęto próbę wypracowania określonych stanowisk. Trzeba więc

poczekać na konkretne rozwiązania, które zostaną przyjęte i będą obowiązywać.

Następnie Pan Starosta zapytał, czy zostały uregulowane zobowiązania

względem ciepłowni?

Pan Dyrektor odpowiedział, że część została zapłacona. Opłacone zostały

wszystkie faktury do końca września, w tym także ciepłownia.

Poinformował także, że w miesiącu grudniu, w którym teoretycznie pracuje się

niespełna trzy tygodnie, w normalnym toku wykonaliśmy znów ponad 800 000

kontraktu. Jest to zasługa całego zespołu zarówno Oddziału Chirurgicznego, jak

i Internistycznego, które podjęły potężne działania, czego efektem jest wypracowanie

nadwykonań, za które Fundusz nam zapłacił w kwocie l 600 000 zł. Można

powiedzieć, że to l 600 00 zł jest płacone razy dwa, ponieważ ta kwota wpłynie na



zwiększenie ryczałtu tegorocznego. Plusem całej tej sytuacji jest to, że na dzień

dzisiejszy brakuje nam nie 800 000 zł, a 600 000 zł do tego, aby się bilansować.

Pan Starosta powiedział, że jest jeszcze pismo złożone przez Pana Dyrektora

regulowania rat kapitałowych kredytu obrotowego nieodnawialnego wynikającego

z umowy zawartej w dniu 13 listopada 2Q18rJ'załqcznik nr 35 do niniejszego protokołu/.

Dodał, że rozmawiał już w sprawie tego pisma z Panem Dyrektorem i uważa, że na

razie nie ma takiej potrzeby, choć z drugiej strony pewne sprawy za tym

przemawiają, W budżecie powiatu są zabezpieczone środki na te raty, ale jakie będą

postanowienia w tej sprawie czas pokaże. W ubiegłym roku był czas, że przez okres

pięciu miesięcy spłacaliśmy raty. Pojawiły się już wtedy pewne kontrowersje.

Zwrócił się do Pana Dyrektora mówiąc, iż może finanse szpitala pojawią się na tyle,

że nie będzie trzeba z tego korzystać.

Pan Dyrektor oznajmił, iż raty są obecnie spłacane przez szpital, bo gdyby tak

nie było to powiat byłby zmuszona do ich zapłaty.

Następnie Pan Dariusz Twardowski zapytał Pana Roberta Makówkę o to,

czy od poniedziałku zostanie otwarty Oddział Pediatryczny?

Pan Dyrektor odpowiedział, że Oddział Pediatryczny jest przygotowany pod

względem infrastruktury, a jesteśmy na etapie poszukiwania zespołu, który będzie

pracował.

Pan Starosta zapytał, czy zdarzały się takie sytuacje, podczas których na Izbę

Przyjęć skierowana zastała matka z dzieckiem?

Pan Dyrektor odpowiedział, że od l sierpnia były trzy przypadki - na NPL,

jak i na Izbie Przyjęć. Były to dzieci, których stan zdrowia kwalifikował się do

leczenia szpitalnego, a nie domowego. Podkreślił, że prowadzi rozmowy z lekarzami

się toczą, a priorytetem jest stworzenie takiego zespołu, który będzie zespołem

stałym, a nie przyjezdnym. Dodał, że musi w tym wszystkim znaleźć środek

pomiędzy ekonomią, a możliwością funkcjonowania.

Pan Starosta przypomniał, że taki model już funkcjonował, bo pracowały

dwie panie lekarki na Oddziale Pediatrycznym.



Pan Dyrektor potwierdził i wyjaśnił, że jedna z pań przeniosła się do

Warszawy, a druga odeszła do PÓZ.

Pan Starosta powiedział, że kierowane są różnorodne pisrna oraz wypowiedzi

na temat szpitala i jego oddziałów ze strony organizacji, poszczególnych radnych czy

prywatnych osób, a także związków zawodowych.

Pan Dyrektor powiedział, że przez jeden związek zawodowy, bo drugi

związek był przeciwny opinii. Nadmienił, iż SPZZOZ w Sierpcu cały czas się

rozwija i zdecydowanie podniósł swoją jakość. Nie przykładałby do tych

pojedynczych głosów zbyt dużej wagi, ponieważ są to pojedyncze jednostki.

Wystarczy zobaczyć na forach, że są to cały czas te same osoby, które podkręcają

opinię publiczną, a wyraz jest inny. Zarówno lekarze ze szpitala, jak i on sam

otrzymuje takie słowa, które dziękują za to, co się robi w sierpeckim szpitalu przez

ostatnie lata. Oczywiście na dzień dzisiejszy są wrażliwe tematy. Dodał, że w dniu

dzisiejszym wysłał do radnych informację, która dotyczy posiedzenia wczorajszego

posiedzenia komisji, a tym samym wycofania wniosku.

Pan Sławomir Krystek zwrócił się Pana Dyrektora mówiąc, że przedstawił

pismo, w których zrezygnował z możliwości skorzystania z pożyczki ze względu na

otrzymanie środków z NFZ. Zapytał, czy skorzystanie z tej pożyczki nie byłoby

powodem do zapłacenia najdalszych zobowiązań długoterminowych, które mogłyby

poprawić wizerunek i możliwość prowadzenia negocjacji w zakupach sprzętu?

Pan Robert Makówka odpowiedział, że i tak, i nie. Wiadomo, że ta pożyczka

mogła być tylko na razie do końca marca. Z otrzymanych środków udało się zapłacić

i wynagrodzenia, i półtora miesięczne zobowiązania (połowa sierpnia i cały

wrzesień). Dodał, że kredyty i pożyczki są fajne w momencie, kiedy sieje otrzymuje,

lecz wiadomo, że trzeba je spłacić. Przy tych obciążeniach, które mamy (a w marcu

będziemy mieć dodatkową ratę ZUS-u do zapłacenia) nie koniecznie chcielibyśmy

korzystać. Jeżeli będzie taka konieczność to Pan Dyrektor będzie się zwracał

z wnioskiem do Zarządu Powiatu o udzielenie pożyczki. Mimo wszystko robi

wszystko, aby móc samodzielnie funkcjonować. Może się okazać, że do szpitala co

miesiąc trzeba będzie dokładać 600 000 zł. Zakłada, że w miesiącu kwietniu



zejdziemy do poziomu, gdzie będzie brakowało 500 000 zł. Trzeba jednak pamiętać,

że od l lipca nastąpi wzrost wynagrodzeń i u nas to będzie ok. 200 000 zł

miesięcznie, a więc wrócimy do poziomu z końca roku - dodał.

Pan Sławomir Krystek powiedział, że z informacji mu znanych Pan Dyrektor

wysłał pisma do PÓZ, że lekarze NPL nie będą jeździć do stwierdzania zgonów.

Zwrócił się do Pana Roberta Makówki pytając czy po pierwsze ta decyzja była

podjęta z pełną świadomością, a po drugie czy Pan Dyrektor nie boi się konsekwencji

ze strony świadczeniodawcy?

Pan Robert Makówka odpowiedział, że stwierdzanie zgonów nie należy do

świadczeń. Cała procedura stwierdzania zgonów jest opublikowana na stronach NFZ.

Zgodnie z jednym wyrokiem, była taka sytuacja gdzie lekarz opuścił dyżur w NPL

w celu stwierdzenia zgonu. W związku z tym NFZ nałożył karę na placówkę,

ponieważ stwierdzanie zgonów nie należy do świadczeń finansowych przez NFZ.

Zgodnie z ustawą jest to finansowane przez Starostę. Lekarz NPL tylko w jednej

sytuacji może jechać do stwierdzenia zgonu, tzn. jeżeli jedzie do przypadku, do

którego został wezwany i w trakcie podróży pacjent umiera. W innych przypadkach

należy to do Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

Pan Sławomir Krystek zapytał, czy Pan Dyrektor jest w pełni świadomy

podjętej decyzji. Dodał, że NPL jest przedłużeniem PÓZ.

Pan Robert Makówka zaprzeczył i powiedział, że NPL jest tylko pomocą

doraźną, a nie przedłużeniem.

Pan Sławomir Krystek zapytał, gdzie ma zadzwonić osoba, która znajdzie się

w takiej sytuacji?

Pan Robert Makówka powiedział, że jest dwanaście godzin na stwierdzenie

zgonu, a po upływie tego czasu to starosta powinien wyznaczyć osobę do

stwierdzenia zgonu.

Pan Sławomir Krystek zapytał co w sytuacji gdy np. w sobotę wieczorem

ktoś umiera. Członek rodziny dzwoni na pogotowie i mówi, że ktoś umarł, ale tak

naprawdę nie wie czy ta osoba umarła czy nie, bo od tego jest lekarz, który stwierdzi



zgon. Pogotowie odsyła tego pacjenta do NPL. Czy w takiej sytuacji NPL odmówi

wyjazdu w celu stwierdzenia zgonu?

Pan Dyrektor powiedział, że tak. W takiej sytuacji należy się dowiedzieć czy

jest to pacjent naszego PÓZ. Bez względu na to czy jest to weekend, czy jest to

święto należy to do kompetencji PÓZ. Jeżeli lekarz PÓZ nie może, to musi to zrobić

osoba wyznaczona przez Starostę.

Na koniec swojej wypowiedzi Pan Dyrektor poinformował, iż będzie się starał

o środki na rewitalizację terenów zielonych. Sam stworzył program jako Robert

Makówka. W dniu dzisiejszym będzie składany projekt, jest szansa na pozyskanie

środków w kwocie 200 000 zł.

4. Zajęcie stanowiska w sprawie zaopiniowania wysokości stawek za posiłki

przygotowywane przez kuchnię SOS-W w Sierpcu.

Członkowie zapoznali się ze złożonym wnioskiem przed Dyrektor SOS-W

w Sierpcu, który znajduje się w załączniku nr 36 do niniejszego protokołu.

Następnie pozytywnie zaopiniowali wysokości stawek za posiłki przygotowywane

przez kuchnię placówki, które obowiązują od l stycznia 2023r.

5. Zajęcie stanowiska w sprawie planowanych w 2023 roku zmian polegających

na podwyższeniu wynagrodzeń pracowników ZDP w Sierpcu.

Pan Artur Obrębski oznajmił, iż zwrócił się do Zarządu Powiatu o akceptację

planowanych w 2023 roku zmian polegających na podwyższeniu wynagrodzeń

pracowników ZDP w Sierpcu/wioseł stanowi załącznik nr 37 do niniejszego protokołu/.

Pan Starosta powiedział, że Pan Skarbnik przewidział w Budżecie dla ZDP

w Sierpcu wartość 7,8% podwyżki inflacyjnej. Dodał, że rozmawiał z Panem

Dyrektorem, aby Pani Księgową przedstawiła wariant podwyżek dla poszczególnych

pracowników. Zapytał, czy coś takiego zostało przedłożone Panu Skarbnikowi?

Pan Artur Obrębski powiedział, że była mowa, aby Pani Księgowa to tylko

ujęła, a nie zostało jeszcze nic przedłożone, ponieważ musi być najpierw zgoda

Zarządu na takie działanie.



Członkowie zarządu po przeprowadzonej dyskusji pozytywnie rozpatrzyli

złożony wniosek i zwrócili się do Dyrektora Pana Artura Obrębskiego o przedłożenie

propozycji podwyżek dla pracowników ZDP w Sierpcu.

6. Zajęcie stanowiska w sprawie zabezpieczenia finansowego w planie

finansowych Powiatu Sierpeckiego na realizację zadania.

Pan Starosta poinformował, iż Pan Dyrektor zwrócił się do Zarządu Powiatu

o zabezpieczenie finansowe w planie finansowym Powiatu Sierpeckiego na realizację

zadania pn. „Zakup pojazdu mechanicznego na potrzeby działalności Zarządu Dróg

Powiatowych w Sierpcu" ./załącznik nr 38 do niniejszego protokołu/.

Pan Artur Obrębski wyjaśnił, iż zwrócił się do Zarządu o możliwość

przyjęcia tzw. budżetu inwestycyjnego, czyli inaczej mówiąc budżetu zakupowego.

Rozwiązanie to umożliwiłoby sukcesywne dokonywanie wymiany sprzętu w ramach

bieżących potrzeb, za uprzednia zgodą Zarządu Powiatu.

Pan Starosta powiedział, że Zarząd Powiatu będzie uwzględniał potrzeby

ZDP w Sierpcu w perspektywie czasowej, w zależności od możliwości

inwestycyjnych Powiatu.

Następnie Pan Sławomir Krystek powiedział, że w dniu dzisiejszym odbyło się

spotkanie z Panią Harmatą. Zapytał, czy mamy jakieś szansę, aby złożyć wniosek

o dofinansowanie remontu?

Pan Artur Obrębski oznajmił, iż prawdopodobnie będą występować z dwoma

wnioskami. Jest nawet po wstępnych rozmowach z projektantami. Zostały

wytypowane na chwilę obecną drogi: Ligowo-Osiek oraz Białoskóry. W ciągu dwóch

tygodni trzeba opracować dokumentację projektową i dokonać zgłoszenia.

Projektanci zadeklarowali się, że staną na wysokości zadania i przygotują te dwie

dokumentacje. To są dwa wnioski do l km, ponieważ powyżej kilometra

musielibyśmy wejść w decyzję środowiskową, więc nie byłoby szans na wykonanie.



7. Zajęcie stanowiska w sprawie przebudowy kanalizacji deszczowej wraz

z przebudową placów parkingowych.

Pan Wojciech Kesicki poinformował, iż zwrócił się z prośbą o pozytywne

rozpatrzenie wniosku w sprawie przebudowy placu pomiędzy budynkami CKZ

oraz wydzielenia miejsc parkingowych na terenie placówki ./wniosę k stanowi załącznik

nr 39 do niniejszego protokołu./ Dodał, że została świeżo wykonana elewacja

budynków, za co podziękował Zarządowi Powiatu. W związku z tym zasadne jest

dokonanie przebudowy placu z wydzieleniem miejsc parkingowych i manewrowych.

Wyjaśnił, iż w roku 2017 oraz 2020 zostały zalane pomieszczenia placówki.

W celu zabezpieczenia placówki w grudniu 2022 r. dokonaliśmy próby udrożnienia

oraz inspekcji kamerą termowizyjną obecnej kanalizacji deszczowej. Wyniki

udrożnienia oraz inspekcji ujawniły katastrofalny stan kanalizacji, jej zarwanie się

oraz zamulenie na odcinku długości 30 m.

Członkowie po przeprowadzonej dyskusji pozytywnie rozpatrzyli wnioski

złożone przez Dyrektora CKZ w Sierpcu oraz Dyrektora ZS nr l w Sierpcu,

a realizację wniosków uzależniają od możliwości uzyskania dofinansowana

zewnętrznego.

8. Zajęcie stanowiska w sprawie pisma złożonego przez Wiceprzewodniczącą

Rady Gminy Szczutowo.

Członkowie zarządu zapoznali się z pismem złożonym przez

Wiceprzewodniczącą Rady Gminy Szczutowo, które znajduje się w załączniku nr 40 do

niniejszego protokołu. Pan Starosta powiedział, że nie jest planowana likwidacja

Oddziału Ginekolog!czno-Położniczego, podobnie jak Oddziału Neonatologicznego

oraz Oddziału Pediatrycznego. Powiedział, że zawieszenie funkcjonowania

oddziałów wynikało z konieczności dokonania remontów budowlanych. Odpowiedź

z przedmiotowej sprawie ma zostać przekazana do Wiceprzewodniczącej Rady

Gminy Szczutowo, która znajduje się w załączniku nr 41 do niniejszego protokołu.



9. Zapoznanie się z pismem Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama

Struzika.

Członkowie zarządu zapoznali się z pismem Marszałka Województwa

Mazowieckiego Adama Struzika, znajdującym się w załączniku nr 42 do niniejszego

protokołu.

10. Zapoznanie się z pismem NSZZ Solidarność Region Plock-Oddział

w Sierpcu.

Członkowie zarządu zapoznali się z pismem NSZZ Solidarność Region Płock-

Oddział w Sierpcu, znajdującym się w załączniku nr 43 do niniejszego protokołu.

11. Zajęcie stanowiska w sprawie zakupu nowego pojazdu przystosowanego do

przewozu osób niepełnosprawnych.

Pan Starosta poinformował, iż Pani Dyrektor SOS-W w Sierpcu złożyła

wniosek o wyrażenie zgody na wnioskowanie przez Organ Prowadzący do PFRON-u

o zakup pojazdu przystosowanego przewozu osób niepełnosprawnych./W<?cz«/& nr 44

do niniejszego protokołu/,

Pan Sławomir Olejniczak wyjaśnił, że trwają działania mające na celu

przygotowanie wniosku do PFRON-u, aby kupić samochód dla SOS-W w Sierpcu.

Pan Sławomir Krystek poinformował, że w dniu dzisiejszym do Urzędu

Gminy w Gozdowie przyszła Pani Dyrektor Warsztatu Terapii Zajęciowej, która

oznajmiła, że od dwóch dni ma zawieszone zajęcia ze względu na pojazd. W związku

z tym prawdopodobnie będzie chęć złożenia podobnego wniosku za pośrednictwem

Starostwa.

Po przeprowadzonej dyskusji członkowie zarządu pozytywnie rozpatrzyli

wniosek złożony przez Panią Dyrektor SOS-W w Sierpcu, natomiast jego realizację

uzależnili od możliwości finansowych Powiatu Sierpeckiego.

Więcej uwag i pytań nie było.



Na tym posiedzenie Zarządu Powiatu zakończono.
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1. Andrzej Cześnik Starosta

2. Sławomir Olejniczak Wicestarosta

3. Sławomir Krystek Członek

4. Marek Chyliński Członek

5. Dariusz Twardowski Członek


