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PROTOKÓŁ Nr 4.2018 
Z POSIEDZENIA

ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU 
w dniu 13 grudnia 2018 r.

Przewodniczył: Pan Mariusz Turalski - Starosta Sierpecki 
Protokołowała: Danuta Sekulska - inspektor w Biurze Rady

i Zarządu Powiatu.

Na stan 5 członków w posiedzeniu uczestniczyło 5 członków Zarządu, zgodnie 
z listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 10:00.

W posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyli:
1. Pan Krzysztof Sobiecki -  Skarbnik Powiatu,
2. Pan Zbigniew Kopczyński -  Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Sierpcu.
3. Pan Ryszard Dobiesz -  Zastępca Naczelnika Wydziału Organizacji i Nadzoru,
4. Pani Grażyna Topolewska -  Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie,
5. Pani Bogusław Lewandowska -  Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia,
6. Pan Zbigniew Rzadkiewicz -  Specjalista ds. dróg, mostów i zezwoleń.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.

Przyjęcie porządku obrad.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu organizacyjnego Domu 
Pomocy Społecznej w Szczutowie.
Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu 
projektu uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego programu działań na rzecz 
osób z niepełnosprawnością na lata 2019-2023.
Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji Powiatowego programu działań 
na rzecz osób niepełnosprawnych w roku 2018.
Zajęcie stanowiska w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie otworów 
wentylacyjnych w mieszkaniach chronionych.
Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu 
projektu uchwały w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa 
i Porządku w Powiecie Sierpeckim.
Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu 
projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej 
przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej 
w Sierpcu oraz zwołania jej pierwszego posiedzenia.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu 
projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach,
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kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego zespołu zakładów 
Opieki zdrowotnej w Sierpcu za III kwartał 2018 r.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu 
projektu oświadczenia Rady Powiatu w Sierpcu w sprawie zmniejszenia o 39 
liczy łóżek szpitalnych zarejestrowanych w Rejestrze Podmiotów 
Wykonujących działalność leczniczą -  Księga Rejestrowa nr 000000008233 
prowadzona dla SPZZOZ w Sierpcu przez Wojewodę Mazowieckiego -  
z liczby 173 łóżek do 134 łóżek.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady powiatu w Sierpcu 
projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu 
sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi 
jednostkami, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności 
pożytku publicznego na rok 2019”.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu 
projektu uchwały w sprawie powierzenia prowadzenia przez Gminę Zawidz 
zadania w zakresie oświaty polegającego na założeniu i prowadzeniu 
publicznej szkoły ponadpodstawowej -  Branżowej Szkoły I Stopnia 
w Zawidzu Kościelnym.

13. Zapoznanie się z informacją w zakresie pozyskiwania i wykorzystania 
funduszy pozabudżetowych w roku 2018 oraz przygotowania do zimowego 
utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2018/2019.

14. Zajęcie stanowiska w sprawie wybudowania ścieżki rowerowej wzdłuż drogi 
powiatowej Płock -  Sierpc w m. Bożewo.

15. Zajęcie stanowiska w sprawie propozycji podjęcia uchwały wyrażającej wolę 
powołania Stowarzyszenia Droga Ekspresowa SlOw raz z proponowanym 
tekstem Statutu.

16. Przyjęcie protokołu Nr 2.2018 z dnia 28 listopada 2018r.
17. Sprawy różne.
18. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. pkt 1
Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu dokonał Pan Mariusz Turalski -  Starosta 
Sierpecki witając biorących udział w posiedzeniu członków Zarządu (stan członków 
-  5) oraz zaproszonych gości.

Członkowie Zarządu Powiatu na wniosek członka Zarządu Powiatu Pana Kamila 
Różańskiego uczcili minutą ciszy 37 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. 
Ponadto Wicestarosta Pan Jarosław Ocicki podziękował członkom Zarządu Powiatu 
za uczestnictwo we mszy św. w intencji Ojczyzny i ofiar stanu wojennego.
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Ad. pkt 2
Członkowie Zarządu Powiatu jednogłośnie (5 -  za) przyjęli porządek posiedzenia 
Zarządu Powiatu w Sierpcu w dniu 13 grudnia 2018r., który stanowi załącznik nr 2 
do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 3
Na salę posiedzenia przybyła Pani Grażyna Topolewska -  Dyrektor Domu Pomocy 
Społecznej w Szczutowie.
Pan Starosta poinformował, iż Pani Grażyna Topolewska -  Dyrektor DPS 
w Szczutowie wystąpiła z wnioskiem w sprawie przyjęcia Regulaminu 
organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie /wniosek stanowi 
załącznik nr 3 do niniejszego protokołu/.
Pan Starosta poprosił Panią Dyrektor DPS o zabranie głosu.
Pani Dyrektor DPS powiedziała, że uchwała w sprawie regulaminu została 
uchwalona w 2016r. W międzyczasie była jedna zmiana z racji na zmianę w dziale 

^  wsparcia dziennego z Senior Wigor na Senior +. Wyjaśniła, że obecnie zmiana 
dotyczy połączenia dwóch działów: działu pielęgnacyjno -  wspierającego 
i opiekuńczego na dział opiekuńczo -  wspomagający, który przejął działania i zakres 
obydwu działów.
Pan Starosta zapytał, czy będą zmiany kadrowe?
Pani Dyrektor DPS odpowiedziała, że Pani kierownik działu pielęgnacyjno - 
wspierającego przeszła na emeryturę, natomiast zastępowała ją Pani kierownik działu 
opiekuńczego, która przejmie obowiązki połączonych działów.
Pan Starosta zapytał, kto jest obecnie kierownikiem?
Pani Dyrektor DPS odpowiedziała, że Pani Agnieszka Mic.
Zastępca Naczelnika OZ wyjaśnił, iż uchwalenie Regulaminu DPS jest wyłączną 
kompetencją Zarządu Powiatu. Dodał, że od 2016 roku była jedna zmiana 
w Regulaminie organizacyjnym. Natomiast obecna zmiana jest dość istotną i dlatego 
uchwalony zostanie tekst jednolity, natomiast poprzednia uchwała ze zmianą zostanie 

£  uchylona. Ponadto wszystkie działy, które powstały po zmianach otrzymują nowe 
oznaczenia, które przedstawione są w schemacie organizacyjnym. Dodał, iż po 
rozmowie z Panią Dyrektor, zmiana Regulaminu nie rodzi żadnych skutków 
finansowych. Dodał, że są to tylko usprawnienia organizacyjne.
Więcej pytań nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu, po zapoznaniu się z dokumentami, 
jednogłośnie (5-za) podjęli

UCHWAŁĘ Nr 9.4.2018
w sprawie przyjęcia Regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej 
w Szczutowie uchwała stanowi załącznik nr 4do niniejszego protokołu.
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Ad. pkt 4
Pan Starosta poinformował, iż Pani Agnieszka Gorczyca -  Dyrektor PCPR w Sierpcu 
wystąpiła z wnioskiem w sprawie przyjęcia Powiatowego programu działań na rzecz 
osób niepełnosprawnych na lata 2019-2023 /wniosek stanowi załącznik nr 5 do 
niniejszego protokołu/.
Pan Starosta powiedział, iż w związku z nieobecnością Pani Dyrektor PCPR, 
informacji udzieli Pan Ryszard Dobiesz -  Zastępca Naczelnika Wydziału Organizacji 
i Nadzoru.
Zastępca Naczelnika ON powiedział, że w każdej jednostce samorządowej jest tzw. 
strategia rozwiązywania problemów społecznych. Dodał, iż pierwszy Program był 
uchwalony na lata 2013-2018. Obecnie zachodzi potrzeba uchwalenia programu 
dotyczącego przyjęcia działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2019-2023, 
jako dopełnienie zapisów Strategii. Upoważnienie do uchwalenia Programu przez 
Radę Powiatu wynika z art. 35 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Wyjaśnił, co powinien zawierać Program. 
Powinien odnieść się do rehabilitacji społecznej, do rehabilitacji zawodowej 
i zatrudniania i do przestrzegania praw osób niepełnosprawnych. Podkreślił, iż każdy 
program opisuje stan faktyczny tego co chce uregulować. Poinformował, iż Powiat 
Sierpecki liczy 52.559 osób, z czego 4205 są to osoby niepełnosprawne o różnym 
stopniu niepełnosprawności. Nadmieniłł, iż w Programie zebrane zostały informacje 
dotyczące osób niepełnosprawnych na poszczególnych gminach. Poinformował, 
również o źródłach finansowania zadań, które są zabezpieczone na poziomie zgodnie 
z prognozami finansowymi określonymi w uchwale budżetowej.
Pytań nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu, po zapoznaniu się z dokumentami, 
jednogłośnie (5-za) podjęli

UCHWAŁĘ Nr 10.4.2018
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały 
w sprawie przyjęcia Powiatowego programu działań na rzecz osób 
z niepełnosprawnością na łata 2019-2023 uchwała stanowi załącznik nr 6 do 
niniejszego protokołu.

Ad. pkt 5
Pan Starosta poinformował, iż Pani Agnieszka Gorczyca -  Dyrektor Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie przedstawiła sprawozdanie z realizacji Powiatowego 
programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w roku 2018 /sprawozdanie 
stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu/.
Pytań nie było.

Ad. pkt 6
Pan Starosta poinformował, iż Pani Agnieszka Gorczyca -  Dyrektor Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie wystąpiła z wnioskiem w sprawie wyrażenia zgody na
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wykonanie otworów wentylacyjnych w mieszkaniach chronionych /wniosek stanowi 
załącznik nr 8 do niniejszego protokołu/.
Zastępca Naczelnika OZ powiedział, że z przedstawionych dokumentów na 
wykonanie otworów wentylacyjnych w mieszkaniach chronionych z którymi się 
zapoznał, należy uzyskać pozwolenie na budowę.
Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami jednogłośnie 5 -  za wyraził zgodę 
na wykonanie otworów wentylacyjnych w mieszkaniach chronionych po uzyskaniu 
odpowiednich dokumentów.

Ad. pkt 7
Pan Starosta poinformował, iż Pani Joanna Pakieła -  Kierownik Referatu 
Zarządzania Kryzysowego wystąpiła z wnioskiem w sprawie delegowania radnych 
do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Sierpeckim /wniosek stanowi 
załącznik nr 9 do niniejszego protokołu/.
Pan Wicestarosta zaproponował do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 
kandydaturę: Pana Zbigniewa Kopczyńskiego i Pana Kamila Różańskiego. Dodał, iż 
wybór będzie dokonany na najbliższej sesji Rady Powiatu.
Pytań nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu, po zapoznaniu się z dokumentami, 
jednogłośnie (5-za) podjęli

UCHWAŁĘ Nr 11.4.2018
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały 
w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 
w Powiecie Sierpeckim /uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu/.

Pan Starosta poprosił na salę posiedzenia Panią Joannę Pakiełę -  Kierownika 
Referatu Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej.
Na salę posiedzenia przybyła Pani Joanna Pakieła - Kierownik Referatu Zarządzania 
Kryzysowego i Obrony Cywilnej.
Pan Wicestarosta powiedział, że członkowie Zarządu nie mają pytań ani uwag. 
Podziękował Pani Kierownik za przybycie.

Ad. pkt 8
Na salę posiedzenia przybył Pan Rafał Wiśniewski -  Dyrektor SPZZOZ w Sierpcu. 
Pan Starosta poinformował, iż Pani Bogusława Lewandowska -  Naczelnik Wydziału 
Oświaty i Zdrowia wystąpiła z wnioskiem w sprawie powołania Rady Społecznej 
przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej 
w Sierpcu oraz zwołania jej pierwszego posiedzenia /wniosek stanowi załącznik nr 11 
do niniejszego protokołu/.
Głos zabrał Pan Ryszard Dobiesz -  Zastępca Naczelnika Wydziału Oświaty 
i Zdrowia. Powiedział, że przy szpitalu działa Rada Społeczna, którą powołuje 
i odwołuje Rada Powiatu. Rada Społeczna uchwala regulamin organizacyjny, który
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również zatwierdza Rada Powiatu. Skład osobowy Rady Społecznej z mocy prawa 
i jej przewodniczącym jest Starosta, bądź osoba przez niego wskazana. Ponadto 
w skład Rady Społecznej wchodzą radni wybierani w liczbie określonej przez Radę 
Powiatu, jako przedstawiciele organu założycielskiego. Dodał, iż w związku nową 
kadencją Rady Powiatu i wyborem Starosty, zachodzi potrzeba wprowadzenia 
zmiany do składu. Uważa, że jest to rodzaj uchwały deklaratoryjnej, ponieważ 
z mocy ustawy Pan Starosta staje się członkiem Rady Społecznej.
Pan Starosta powiedział, że jako Przewodniczącego Rady Społecznej wyznacza Pana 
Jarosława Ocickiego -  Wicestarostę Sierpeckiego.
Pytań nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu, po zapoznaniu się z dokumentami, 
jednogłośnie (5-za) podjęli

UCHWAŁĘ Nr 12.4.2018
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym ^  
Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu oraz zwołania jej 
pierwszego posiedzenia /uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 9
Na salę posiedzenia przybył Pan Rafał Wiśniewski -  Dyrektor SPZZOZ w Sierpcu.
Pan Starosta poinformował, iż Pani Bogusława Lewandowska -  Naczelnik Wydziału 
Oświaty i Zdrowia wystąpiła z wnioskiem w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania 
o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego zespołu 
zakładów Opieki zdrowotnej w Sierpcu za III kwartał 2018 r. /wniosek stanowi 
załącznik nr 13 do niniejszego protokołu/.
Pan Wicestarosta zapytał, jaka jest przyczyna wzrostu kontraktów o ponad 
500.000zł?
Pan Dyrektor SPZZOZ odpowiedział, że co roku systematycznie rosną kontrakty 
wraz z nowymi przeprowadzanymi konkursami na udzielanie świadczeń ^  
medycznych. Podkreślił, iż ostatnie konkursy jakie zostały przeprowadzone pod 
koniec ubiegłego roku spowodowały wzrost kosztów za III kwartały 2018r. umów 
kontraktowych z lekarzami, ponieważ lekarze są zatrudnieni na umowę cywilno -  
prawną tzw. kontrakty lekarskie. Pan Dyrektor wyjaśnił, iż ogłaszany jest konkurs, na 
który lekarze składają oferty z których wybierana jest najkorzystniejsza oferta. 
Stwierdził, iż nie było ofert tańszych i nie było możliwości negocjowania. Dodał, iż 
były obniżenia ofert ale nie na tyle, żeby wrócić do stawek które obowiązywały 
wcześniej. Każda stawka określana jest za godzinę pracy i najniższa stawka wynosi 
99 zł za godzinę pracy lekarza. Pan Dyrektor poinformował, iż obecnie kończy się 
umowa na ambulatoryjną opiekę specjalistyczną. Wyjaśnił, iż w roku ubiegłym 
konkurs został rozbity na kilka części, ponieważ nie dochodziło do skutku ich 
rozstrzygnięcie i część kontraktów została podpisana na okres 1,5 roku (kontrakty 
lekarzy w szpitalu do czerwca 2019r), a w specjalistyce kończą się z końcem grudnia.
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Pan Dyrektor powiedział, że podjął decyzję, żeby umowy aneksować na 
dotychczasowych warunkach do połowy przyszłego roku, aby uniknąć możliwości 
wyższych stawek. Powiedział, że zdecydowana większość lekarzy podpisuje aneksy 
na dotychczasowych warunkach.
Ponadto Pan Dyrektor zwrócił się do Pana Starosty i poprosił o zorganizowanie 
spotkania z członkami Zarządu Powiatu lub w szerszym gronie Radnych, w celu 
szczegółowego omówienia sytuacji szpitala i szpitali powiatowych, o jego warunkach 
funkcjonowania, aby radni podejmując decyzje mieli większą wiedzę na ten temat. 
Pan Dyrektor omówił Sprawozdanie za III kwartał. Powiedział, że jest to 
sprawozdanie za pierwsze trzy kwartały działalności szpitala w 2018r. i wszystkie 
wyniki są narastająco. W zależności na jaki okres zawarta jest umowa z NFZ, to 
wskaźniki stopnia realizacji się różnią. Źródła przychodów pochodzą z kilku umów 
z NFZ, a największą częścią stanowią umowy ryczałtowe, która obejmują swoim 
zakresem większość oddziałów szpitalnych i poradni specjalistycznych. Dodał, że nie 
wszystkie umowy i świadczenia są rozliczane w formie ryczałtu, czyli określonej 
kwoty środków którą otrzymuje szpital co miesiąc, co wiąże się z wykonywaniem 
i rozliczaniem usług medycznych. Jeżeli zostaną świadczenia wykonane od 98% do 
100%, to wówczas ryczałt jest nie zmniejszony, jeżeli natomiast wykonane zostanie 
mniej, wówczas na kolejny okres rozliczeniowy ten ryczałt może ulec zmniejszeniu. 
Natomiast jeżeli miałby być zwiększony, to należy wykonać ponad 103%, co 
skutkowałoby zwiększeniem ryczałtu na kolejny okres finansowy. Pan Dyrektor 
powiedział, że inaczej rozliczana jest izba przyjęć i oddział rehabilitacyjny, jak 
również inne zakresy mają poradnie stomatologiczna i okulistyczna. Dodał, że jest 
bardzo dużo zakresów, które są różnie rozliczane. Wyjaśnił, iż punkt ryczałtowy 
wynosi 1 zł i zwiększanie ryczałtu przez NFZ nie wiele daje, ponieważ każdy 
wypracowany punkt są to poniesione koszty, ponieważ musi być większa ilość 
pacjentów. Stwierdził, że lzł za punkt jest to kwota za mała. Ponadto powiedział, że 
poza dochodami, które uzyskuje szpital z NFZ, są płatne świadczenia medyczne 
udzielane przez szpital i poradnie. Pan Dyrektor powiedział, że wynik finansowy 
wypracowany za III kwartały 2018r. jest wynikiem ujemnym i wynosi 808.000zł. Dla 
przykładu podał wynik finansowy za II kwartał, który wynosił minus 547.000zł oraz 
wynik finansowy za III kwartał 2017r., który wynosił minus 1.2269.000 zł. Wyjaśnił, 
iż za pierwsze III kwartały 2017r. była możliwość uzyskania zapłaty za 
nadwykonania około 70%, czyli około l.lOO.OOOzł. Nadmienił, iż podany wynik jest 
cząstkowy w trakcie trwania roku i nie ma rozliczonych wielu usług z NFZ. Pan 
Dyrektor omówił dokładnie wykaz tabeli, które zostały przedstawione 
w sprawozdaniu.
Pan Wicestarosta uważa, że należy poszukiwać i rozmawiać z lekarzami, którzy 
chcieliby podjąć pracę w szpitalu. Uważa, że roszczenia lekarzy pracujących na 
kontraktach są coraz większe przy podpisywaniu umów kontraktowych.
Pan Starosta zapytał, czy w umowach jest zapis godzinowy?
Pan Dyrektor odpowiedział, że tylko zapis jest w poradniach.
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Pan Sławomir Krystek zapytał, czy w opinii Dyrektora płacenie za godzinę ma 
odzwierciedlenie w ilości przyjętych pacjentów, czy to pozostało na tym samym 
poziomie?
Pan Dyrektor wyjaśnił, iż jest to inny rodzaj rozliczeń. Ilość pacjentów uległa 
niewielkiemu zmniejszeniu, ponieważ skraca się dni hospitalizacji po wykonanym 
zabiegu np. laparoskopowym a nie operacyjnym. Uważa, że przy ryczałcie gdzie 
płatne jest za godzinę powinno wyrabiać się jak najwięcej punktów. Stwierdził, że 
godzina pracy lekarza jest taka sama, czy wyrobił sto punktów, czy dwieście 
punktów.
Pan Zastępca Naczelnika ON zapytał Dyrektora, czy podpisując kontrakt (umowę 
cywilno -  prawną) zaprasza lekarzy do negocjacji?
Pan Dyrektor odpowiedział, że w roku ubiegłym Pani Dyrektor Bany 
przeprowadzając konkursy zapowiedziała, że oczekuje obniżenia stawek, wówczas 
nie było żadnej oferty, a kolejne konkursy były unieważnione. W dniu 21 grudnia 
2017r. większość umów kontraktowych nie była podpisana.
Pan Andrzej Cześnik zapytał, do kiedy są obecnie podpisane kontrakty?
Pan Dyrektor odpowiedział, że do połowy 2019r.
Pan Andrzej Cześnik zwrócił uwagę, iż zyski na oddziale wewnętrznym czy oddziale 
chirurgicznym były znacznie większe niż obecnie.
Pan Wicestarosta uważa, że powinny być rozmowy z lekarzami i ordynatorami 
poszczególnych oddziałów przed podpisaniem kontraktów.
Pan Kamil Różański zapytał, czy Zarząd może otrzymać wykaz lekarzy specjalistów, 
którzy są potrzebni na poszczególne oddziały?
Pan Zbigniew Kopczyński uważa, że można byłoby pochylić się na zapisy 
w umowie. Uważa, że w umowie nie ma żadnych ograniczeń co do wypracowanych 
punktów i ilości godzin pracy. Uważa, że należy sporządzić odpowiednią umowę.
Pan Dyrektor powiedział, że w kontrakcie nie ma zawartych zapisów, natomiast jest 
plan i podział na poszczególne komórki. Dodał, że treść umów, jak również stawka 
za godzinę, było przyczyną nie złożenia ofert.
Pan Wicestarosta uważa, że lekarze nie czują się związani emocjonalnie z terenem 
powiat sierpeckiego, ponieważ pochodzą z innego terenu.
Pan Dyrektor powiedział, że zapotrzebowanie na lekarzy jest ogromne. Lekarze mają 
dostęp do pracy w POZ, gdzie stawki są podobne, a odpowiedzialność mniejsza 
i dlatego nie są zainteresowani pracą w szpitalu.
Pan Starosta na koniec powiedział, że brak jest urządzeń medycznych (tomografu, 
rezonansu i USG).
Pan Wicestarosta uważa, że każdy z ordynatorów powinien wykonać listę 
najpilniejszych potrzeb typu remonty i zakup nowego sprzętu. Stwierdził, że szpital 
powiatowy jest dla każdego i należy o niego dbać.
Więcej pytań nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu, po zapoznaniu się z dokumentami, 
jednogłośnie (5-za) podjęli



UCHWAŁĘ Nr 13.4.2018
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały 
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku 
finansowym Samodzielnego Publicznego zespołu zakładów Opieki zdrowotnej 
w Sierpcu za III kwartał 2018 r. /uchwała stanowi załącznik nr 14 do niniejszego 
protokołu/.

Ad. pkt 10
Pan Starosta poinformował, iż Pani Bogusława Lewandowska -  Naczelnik Wydziału 
Oświaty i Zdrowia wystąpiła z wnioskiem w sprawie zmniejszenia o 39 liczy łóżek 
szpitalnych zarejestrowanych w Rejestrze Podmiotów Wykonujących działalność 
leczniczą -  Księga Rejestrowa nr 000000008233 prowadzona dla SPZZOZ w Sierpcu 
przez Wojewodę Mazowieckiego -  z liczby 173 łóżek do 134 łóżek /wniosek 
stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu/.
Pan Dyrektor powiedział, że powodem zmniejszenia liczby łóżek są wchodzące 
w życie od 1 stycznia 2019r. nowe normy zatrudnienia pielęgniarek, które do tej pory 
były naliczane według kilku wskaźników, gdzie podstawowym wskaźnikiem było 
średnie obłożenie pacjenta, a obecnie będą liczone od liczby łóżek w szpitalu. Dodał, 
że jest tendencja do tego, żeby zmniejszyć i urealnić liczbę łóżek, aby łóżka były 
w 100% wykorzystane na oddziałach. Wyjaśnił, iż nowe normy powodują, iż szpital 
musiałyby zatrudnić około 30 pielęgniarek, aby sprostać normom co spowodowałoby 
duże koszty, a ponadto brak jest obecnie na rynku pracy pielęgniarek. Pan Dyrektor 
powiedział, że wszystkie szpitale, dostosowując się do norm zdecydowały na 
zmniejszenie łóżek, a NFZ nie przyznaje środków za łóżko. Pan Dyrektor podał 
liczbę łóżek jaka zostanie zmniejszona na poszczególnych oddziałach: chirurgiczny 
z 42 łóżek na 22 łóżka, ginekologiczno - położniczy z 34 łóżek na 22 
i neonatologiczny z 17 na 12 łóżka. Dodał, że liczba łóżek w szpitalu zapisana jest 
tylko w księdze rejestrowej Wojewody Mazowieckiego. Stwierdził, że nie jest to 
ograniczenie działalności szpitala i jako dyrektor nie musiał zwracać się do Zarządu, 
ponieważ samodzielnie może wysłać wniosek o zmniejszenie łóżek. Pan Dyrektor 
powiedział, że wysyłając wniosek, nie wie czy Wojewoda wyrazi zgodę na ich 
zmniejszenie, ponieważ decyzja należy do Wojewody, który podejmie odpowiednią 
decyzję.
Pan Kamil Różański zapytał, ile zgodnie z rozporządzeniem musi przypadać 
pielęgniarek na oddziale?
Pan Dyrektor odpowiedział, że w zależności od oddziału (0,6 lub 0,7 etatu na łóżko). 
Pan Sławomir Krystek zapytał, jakie jest obłożenie na oddziale wewnętrznym?
Pan Dyrektor odpowiedział, że wskaźnik średniego dziennego obłożenia w 2018r. 
w miesiącach styczeń — październik 63%. Dodał, że zgodnie z nowymi normami 
należy zatrudnić dziewięć pielęgniarek.
Pan Kamil Różański zapytał, jak maksymalnie wygląda obłożenie na oddziale 
chirurgicznym w okresie zimowym.
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Pan Dyrektor odpowiedział, że sezonować na oddziale chirurgicznym nie występuję, 
ponieważ brak jest ortopedii, natomiast sezonowość występuje na oddziale 
wewnętrznym. Wyjaśnił, iż dawniej na oddziale chirurgicznym leczyło się wszystko, 
obecnie z uwagi na brak specjalizacji ponieważ nie ma ortopedii, czy chirurgi 
dziecięcej, pacjenci odsyłani są do Płocka.
Pan Andrzej Cześnik zapytał, czy jeżeli zajdzie potrzeba zwiększenia łóżek, czy 
będzie to możliwe?
Pan Dyrektor odpowiedział, że na obecną chwilę tak, ale nie wie czy przepisy nie 
zostaną zmienione, ponieważ tego nie jest w stanie przewidzieć.
Pan Andrzej Cześnik uważa, że na oddziale chirurgicznym zmniejsza się za dużą 
ilość łóżek.
Pan Dyrektor powiedział, że średnio na oddziale chirurgicznym przebywa 
tygodniowo około 10 pacjentów. Stwierdził, że jest to wystarczająca liczba 
pozostawionych łóżek.
Pan Wicestarosta powiedział, że zmniejsza się łóżka, które i tak w szpitalu pozostają 
na oddziale. Uważa, że jeżeli zajdzie potrzeba, te łóżka będzie można w odpowiedni 
sposób wykorzystać.
Pan Dyrektor potwierdził, że te łóżka pozostają na salach, które w nagłej potrzebie 
zostaną wykorzystane.
Pan Andrzej Cześnik powiedział, że do dwóch oddziałów: ginekologiczno -  
położniczego i neonatologicznego nie ma zastrzeżeń, natomiast co do oddziału 
chirurgicznego i zmniejszaniu tam łóżek, nie podejmowałby działań drastycznych. 
Uważa, że można zmniejszyć o 10 łóżek.
Pan Dyrektor przytoczył dane szpitali, które zmniejszyły liczbę łóżek: Garwolin -  48, 
Przasnysz -  38, Lipno -  66, Sochaczew -  63, Aleksandrów Kujawski -  85, Żyrardów 
-  122, Brodnica -  50, Płock (Kościuszki) -  20, Płońsk -  70 i Otwock -  65.
Pan Kamil Różański uważa, że jeżeli jest możliwość dołożenia łóżek, to należy 
spróbować obniżyć.
Pan Zastępca Naczelnika wyjaśnił, iż ta sprawa nie będzie podejmowana uchwałą 
Rady Powiatu tylko oświadczeniem, które wyraża zgodę na takie działanie.
Pan Dyrektor wyjaśnił, że jeżeli ilość łóżek byłaby zawarta w Regulaminie 
i strukturze organizacyjnej, wówczas należałoby zmienić uchwałą Rady Powiatu.
Pan Sławomir Krystek zapytał, czy podjęte oświadczenie jest niezbędne do złożenia 
wniosku do Wojewody?
Pan Dyrektor odpowiedział, że nie. Dodał, że oświadczenie jest tylko opiniotwórcze 
i wspomagające.
Pan Zastępca Naczelnika powiedział, iż nie jest to ustawowy obowiązek. Pan 
Dyrektor złożył wniosek do organu założycielskiego o wyrażenie zgody na podjecie 
takich działań.
Więcej pytań nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu, po zapoznaniu się z dokumentami, 
jednogłośnie (5-za) podjęli



UCHWAŁĘ Nr 14.4.2018
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu 
oświadczenia Rady Powiatu w Sierpcu w sprawie zmniejszenia o 39 liczy łóżek 
szpitalnych zarejestrowanych w Rejestrze Podmiotów Wykonujących 
działalność leczniczą -  Księga Rejestrowa nr 000000008233 prowadzona dla 
SPZZOZ w Sierpcu przez Wojewodę Mazowieckiego -  z liczby 173 łóżek do 
134 łóżek /uchwała stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 11
Na salę posiedzenia przybyła Pani Bogusława Lewandowska -  Naczelnik Wydziału 
Oświaty i Zdrowia.
Pan Starosta poinformował, iż Pani Bogusława Lewandowska -  Naczelnik Wydziału 
Oświaty i Zdrowia w sprawie wniesienia pod obrady Rady powiatu w Sierpcu 
projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu 
sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi 
jednostkami, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku 
publicznego na rok 2019” /wniosek stanowi załącznik nr 17 do niniejszego 
protokołu/.
Pani Naczelnik poinformowała, iż powyższa zmiana dotyczy zwiększenia środków 
na działania organizacji pozarządowych z kwoty 82.000zł do kwoty lOO.OOOzł. Po 
konsultacjach społecznych i z organizacjami pozarządowymi oraz wnioskami Rady 
Powiatu powyższa zmiana dotyczą obszaru upowszechniania kultury fizycznej 
i sportu wzrost o kwotę 15.000zł, kultury i sztuki ochrona dóbr kultury i tradycji -  
1.000zł i ochrona i promocja zdrowia -  2000zł.
Pan Starosta powiedział, że od ośmiu lat o to walczył, aby środki na organizacje 
pozarządowe były zwiększone z kwoty 82.000zł do 100.000 zł.
Pan Wicestarosta powiedział, iż przez okres 5 lat uczestniczył w komisjach, które 
przyznawała środki. Stwierdził, że co roku było mniej zgłoszeń, ponieważ ilość 
przekazywanych środków powodowała, że nie opłacało się składać wniosków, 
ponieważ każde otrzymane środki należy dokładnie rozliczyć.
Pan Starosta dodał, że środki z organizacji pozarządowych przekazywane są dla 
dzieci i młodzieży.
Pan Kamil Różański zapytał Pana Skarbnika, czy będą z tego powodu problemy 
w budżecie?
Pan Skarbnik odpowiedział, że w budżecie zmniejszy się wynik finansowy.
Więcej pytań nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu, po zapoznaniu się z dokumentami, 
jednogłośnie (5-za) podjęli



UCHWAŁĘ Nr 15.4.2018
w sprawie wniesienia pod obrady Rady powiatu w Sierpcu projektu uchwały 
w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu sierpeckiego 
z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami, 
których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego 
na rok 2019” /uchwała stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 12
Pan Starosta poinformował, iż w związku z wnioskiem Pana Dariusza Franczak -  
Wójta Gminy Zawidz, Pani Bogusława Lewandowska -  Naczelnik Wydziału Oświaty 
i Zdrowia wystąpiła z wnioskiem w sprawie powierzenia prowadzenia przez Gminę 
Zawidz zadania w zakresie oświaty polegającego na założeniu i prowadzeniu 
publicznej szkoły ponadpodstawowej -  Branżowej Szkoły I Stopnia w Zawidzu 
Kościelnym /wniosek stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu/.
Pan Andrzej Cześnik uważa, że jeżeli damy przyzwolenie na utworzenie szkoły, to 
będą kolejne gminy składały dokumenty.
Pan Kamil Różański uważa, że demografii nie oszuka a liczba uczniów się zmniejsza. 
Zastępca Naczelnika wyjaśnił, że zadanie prowadzenia trzyletniej Branżowej Szkoły 
I stopnia jest przypisane Radzie Powiatu i to Rada Powiatu może powierzyć danej 
gminie jej prowadzenie. Stwierdził, że jest to kompetencja Rady Powiatu, która 
podejmie odpowiednią uchwałę. Stwierdził, że jest to zadanie Zarządu, natomiast 
decydentem jest Rada Powiatu. Pan Naczelnik zacytował Rozporządzenie Ministra 
Edukacji „praktyczna nauka zawodu uczniów jest organizowana przez szkołę”. 
Zatem w zależności od rodzaju zawodu jest rozporządzenie, które mówi ile godzin 
w danym roku szkolnym ma być zajęć praktycznych. Zapytał, czy szkoła w Zawidzu 
jest przygotowana?
Pan Kamil Różański powiedział, że szkoła ma kształcić uczniów w kierunku 
handlowym.
Zastępca Naczelnika powiedział, że szkoła która prowadzi dany kierunek, może 
prowadzić praktyki u prywatnych podmiotów podpisując stosowne umowy.
Pani Naczelnik zwróciła uwagę i powiedziała, że na dzień dzisiejszy szkoły 
branżowe I stopnia nie cieszą się powodzeniem. Na cały powiat w tym roku było 8% 
zainteresowania szkołami branżowymi. Ponadto na dwie duże szkoły zawodowe do 
I pierwszej klasy w Zespole Szkół nr 1 było 26 osób, natomiast w Zespole Szkół Nr 2 
-  20 osób. Ponadto Zespół Szkół Nr 2 posiada oddziały wielozawodowe.
Pan Andrzej Cześnik uważa, że należy dbać o szkoły, które znajdują się na terenie 
m. Sierpca, ponieważ tu jest zaplecze do kształcenia.
Pan Wicestarosta powiedział, że w szkołach w Zawidzu jest po kilku uczniów 
w klasie.
Pan Kamil Różański powiedział, że w Zawidzu jest Liceum i Technikum. Zapytał, co 
w sytuacji kiedy Zarząd nie podjąłby uchwały i nie wniósłby jej pod obrady Rady?
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Zastępca Naczelnika odpowiedział, że kompetencja przypisana jest Radzie Powiatu, 
która powinna rozpatrzeć wniosek.
Wicestarosta uważa, że można wniosek odrzucić nie wnosząc pod obrady Rady 
Powiatu i wystąpić do Wójta o doprecyzowanie wniosku.
Zastępca Naczelnika wyjaśnił, iż szkoła branżowa ma podstawę ogólną przedmiotów 
i podstawę zawodową. Zapytał, czy szkoła posiada warsztaty do prowadzenia zajęć 
praktycznych?
Pani Naczelnik OZ powiedziała, że oprócz ogólnokształcących przedmiotów są 
przedmioty teoretyczne i praktyczne. Przedmioty teoretyczne mogą być realizowane 
w szkole, jeżeli jest kadra lub na tzw. turnusach dokształcania teoretycznego 
pracowników młodocianych. Dodała, że to robią ośrodki po podpisaniu umowy przez 
szkoły, natomiast praktyczną naukę zawodu może rozpocząć również u pracodawców 
po podpisaniu stosownej umowy. Poinformowała, że po zmianie przepisów jest coraz 
mniej pracodawców, którzy chcą przyjmować uczniów na praktyki, ponieważ 
przepisy nakazują doposażenia pracowni przez pracodawców. Uważa, że pojawił się 
problem, jeżeli pracodawca ma doposażyć szkoły pod kątem egzaminów.
Więcej pytań nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu, po zapoznaniu się z dokumentami, 
(4-za; 1 przeciw) podjęli

UCHWAŁĘ Nr 16.4.2018
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały 
w sprawie powierzenia prowadzenia przez Gminę Zawidz zadania w zakresie 
oświaty polegającego na założeniu i prowadzeniu publicznej szkoły 
ponadpodstawowej -  Branżowej Szkoły I Stopnia w Zawidzu 
Kościelnym /uchwała stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu/.

Pan Starosta podziękował Pani Naczelnik OZ za przybycie.

Ad. pkt 13
Na salę posiedzenia przybył Pan Zbigniew Rzadkiewicz -  pracownik ZDP 
w Sierpcu.
Pan Starosta poinformował, iż Pan Artur Obrębski -  Dyrektor Zarządu Dróg 
Powiatowych przedstawił informację w zakresie pozyskiwania i wykorzystania 
funduszy pozabudżetowych w roku 2018 oraz przygotowania do zimowego 
utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2018/2019 /informacja stanowi załącznik 
nr 21 do niniejszego protokołu/.
Pan Zbigniew Rzadkiewicz przedstawił członkom Zarządu Powiatu informacje 
dotyczącą pozyskiwania funduszy pozabudżetowych. Powiedział, że w roku 2018 
zostało zrealizowanych sześć inwestycji, które zostały przedstawione w informacji. 
Pan Wicestarosta zapytał o finansowanie drogi powiatowej Bonisław -  Kędzierzyn.



Pan Skarbnik powiedział, iż na drogę Bonisław -  Kędzierzyn okres rozliczeniowy 
jest realizowany w ciągu dwóch lat, który można przedłużyć do czerwca 2019r.
Dodał, że 70% inwestycji należy ponieść w roku 2018 natomiast pozostałe w 2019r.
Pan Wicestarosta powiedział, że jest dużo zastrzeżeń co do jakości wykonanej 
nawierzchni drogi.
Pan Skarbnik powiedział, że można po nowym roku zanegować wykonanie 
inwestycji, ewentualnie dokonać kontroli. Oznajmił, że jest czas do czerwca na 
usunięcie usterki.
Ponadto Pan Skarbnik powiedział, że bardzo dużym wkładem w inwestycje, jest 
wkład w postaci dotacji z gmin. Dodał, iż w roku bieżącym gminy zadeklarowały 
wspólnie z miastem udzielenia dotacji na inwestycje w kwocie 2.772.324 zł.
W większości dotacja jest wykonana, natomiast nie ma wkładu z gm. Gozdowo. 
Oznajmił, iż brak jest realizacji podpisanego porozumienia z gm. Gozdowo w kwocie 
417.324zł. Dodał, iż wystąpił do gminy o zapłatę.
Więcej pytań nie było.

Ad. pkt 14
Pan Starosta poinformował, iż Pan Artur Obrębski -  Dyrektor Zarządu dróg 
Powiatowych wystąpił z wnioskiem o zajęcie stanowiska w sprawie wybudowania 
ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej Płock -  Sierpc w m. Bożewo /wniosek 
stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu/.

Salę posiedzenia opuścił Pan Mariusz Turalski -  Starosta Sierpecki. Prowadzenie 
posiedzenia Zarządu przejął Pan Jarosław Ocicki -  Wicestarosta (stan członków 
Zarządu - 4)

Pan Zbigniew Rzadkiewicz powiedział, że kwestia budowy ścieżki wiąże się 
z zajęciem pasa drogowego i jego szerokością, a także przesunięciem rowu i wycięcia 
drzew. Uważa, że jeżeli ma być to ścieżka rowerowa to jej szerokość musi wynosić 
3 m, jak również musi być wykonane odwodnienie. Stwierdził, że jest to kosztowna ^  
inwestycja.
Pan Wicestarosta zapytał, jaki jest koszt wykonania ścieżki rowerowej?
Pan Zbigniew Rzadkiewicz odpowiedział, że obecnie nie jest w stanie odpowiedzieć, 
ale na pewno jest to kosztowna inwestycja.
Pan Sławomir Krystek uważa, że Zarząd Dróg powinien przedstawić możliwości 
realne, czy szerokość pasa drogowego, tam gdzie miałaby być usytuowana ścieżka 
spełnia wymogi.
Pan Zbigniew Rzadkiewicz odpowiedział, że po wstępnych ustaleniach tak, ale nie 
ma pewności. Uważa, że dokładnie należałoby przeanalizować wszystkie 
możliwości, czy może na tej długości powstać ścieżka rowerowa.
Pan Sławomir Krystek uważa, że należy zaczekać i dokładnie sprawdzić.
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W związku z powyższym członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się 
z dokumentami jednogłośnie (4 - przeciw) nie wyrazili zgody na realizację inwestycji 
związanej z budową ścieżki rowerowej w m. Bożewo wzdłuż drogi powiatowej Płock 
-  Sierpc.

Ponadto Pan Sławomir Krystek zapytał o zimowe utrzymanie dróg powiatowych. 
Zapytał, kto i w jaki sposób zawiadamia służby i czy one reagują na zmianę pogody. 
Kto decyduje o tym, że piaskarka musi wyjechać.
Pan Zbigniew Rzadkiewicz odpowiedział, że dyżurujący pracownicy, którzy pełnią 
dyżury.
Pan Sławomir Krystek zapytał, czy są opracowane standardy poszczególnych dróg? 
Pan Zbigniew Rzadkiewicz odpowiedział, drogi powiatowe są w 4 lub 5 standardzie. 
Pan Sławomir Krystek zapytał, która droga jest do zabezpieczenia zimowego 
najwcześniej na terenie gm. Gozdowo?
Pan Zbigniew Rzadkiewicz odpowiedział, że taką informacje może przygotować na 
kolejne posiedzenie Zarządu.
Pan Sławomir Krystek uważa, aby jak najwięcej informacji dotarło do Radnych 
związanych z zimowym utrzymanie dróg.
Pan Zbigniew Rzadkiewicz stwierdził, że zimowe utrzymanie dróg jest uzależnione 
od środków finansowych jakie zostały przeznaczone.
Pan Kamil Różański powiedział, że z ZDP uzyskał informację, że podczas złych 
warunków sypane są tylko zakręty i okolice przystanków. Stwierdził, że cała droga 
nie jest sypana.
Pan Zbigniew Rzadkiewicz odpowiedział, że tylko zakręty, wzniesienia i przystanki. 
Pan Sławomir Krystek stwierdził, że po to są potrzebne standardy, żeby było można 
odczytać która kategoria drogi jest w pierwszej kolejności i gdzie jest sypana.
Ponadto powiedział, że analizując przetarg na zimowe odśnieżanie dróg ZDP 
otrzymało po jednej ofercie na jedno zadanie.
Pan Zbigniew Rzadkiewicz odpowiedział, że tylu stanęło wykonawców do przetargu 
i na każdej gminie zostały zabezpieczone dwa sprzęty do odśnieżania.
Pan Sławomir Krystek zapytał, dlaczego podmiot który ma ciągnik o mocy 165 k/m 
otrzymuje 75 zł/godz.
Pan Zbigniew Rzadkiewicz powiedział, że tak oferta została złożona. Ponadto brak 
jest wykonawców i mało ofert składanych do przetargu. Stwierdził, że brak jest 
zainteresowania w tym zakresie. Dodał, że są wykonawcy, którzy swoje usługi 
świadczą od lat.
Więcej pytań nie było.

Ad. pkt 15
Pan Wicestarosta poinformował, iż wpłynęło pismo od Pana Mieczysława Augustyn 
-  Senatora Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie powołania Stowarzyszenia Droga 
Ekspresowa SIO wraz z proponowanym tekstem Statutu /pismo stanowi załącznik 
nr 23 do niniejszego protokołu/.
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Pan Sławomir Krystek uważa, że najbardziej zainteresowanym w powstanie SIO jest 
województwo zachodnio — pomorskie i kujawsko — pomorskie, ponieważ chcą 
pozyskać jak najwięcej członków, ponieważ powołanie Stowarzyszenia wiąże się 
z kosztami. Wkład członkowski zależeć będzie od liczby mieszkańców powiatu. 
Uważa, że na tym etapie podjęcie decyzji bez sprawdzenia bardziej wiarygodnych 
źródeł nie będzie kompetentne. Przytoczył projekt koncepcji rozwoju sieci drogowej 
na terenie kraju z dnia 6 listopada 2018r., w którym jest zapis mówiący o wkładzie 
pieniężnym do stowarzyszenia.
Pan Kamil Różański powiedział, że brak jest jakiejkolwiek informacji, gdzie ma 
przebiegać trasa SIO.
Pan Skarbnik wspomniał o wcześniejszych ustaleniach korytarza SIO. Stwierdził, iż 
ostatnie ustalenia były, że trasa ma przebiegać poza terytorium powiatu sierpeckiego. 
Pan Sławomir Krystek powiedział, iż w roku ubiegłym były prowadzone rozmowy 
dotyczące lokalizacji, co wiązało się z opracowywanym nowym planem 
zagospodarowania. Oznajmił, iż korytarz trasy omijałby gm. Gozdowo, natomiast 
przebiegałby przez gm. Mochowo.
Więcej pytań nie było.
Członkowie Zarządu po zapoznaniu się z dokumentami nie wyrazili zgody 
(4 -przeciw) na przystąpienie do tworzącego się Stowarzyszenia Droga Ekspresowa 
SIO

Ad. pkt 16
Członkowie Zarządu Powiatu bez uwag (4-za) przyjęli Protokół Nr 2.2018 z dnia 
28 listopada 2018r.

Ad. pkt 17
Członkowie Zarządu Powiatu zapoznali się z:
1) Pismem w sprawie przyjęcia przez SPZZOZ w Sierpcu darowizny z Fundacji 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy /pismo stanowi załącznik nr 24 do 
niniejszego protokołu/.
2) Pismem SPZZOZ w sprawie przeprowadzonej kontroli przez NFZ Mazowiecki 
Oddział Wojewódzki w Warszawie /pismo stanowi załącznik nr 25 do niniejszego 
protokołu/.
3) Uchwałą w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Sierpcu 
projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Sierpeckiego na lata 2019-2035 /uchwała stanowi załącznik nr 26 do niniejszego 
protokołu/.
4) Uchwałą w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Sierpcu 
projekcie uchwały budżetowej na 2019r. /uchwała stanowi załącznik nr 27 do 
niniejszego protokołu/.
5) Pismem w sprawie przebudowy skrzyżowania w m. Stopin /pismo stanowi 
załącznik nr 28 do niniejszego protokołu/. Realizacja pisma przez ZDP w Sierpcu.



6) Pismem w sprawie wspólnego posiedzenia Komisji Infrastruktury
i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Powiatu w Sierpcu oraz Komisji 
Bezpieczeństwa, Ładu, Porządku Publicznego i Komunikacji Rady Miejskiej 
w Sierpc /pismo stanowi załącznik nr 29 cło niniejszego protokołu/.
7) Pismem Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 informującym o zamknięciu szkoły w dniu 
24 grudnia 2018r. /pismo stanowi załącznik nr 30 do niniejszego protokołu/.

Ponadto Pan Zastępca Naczelnika poinformował, iż od nowej kadencji Rady Powiatu 
jest obowiązek transmitowania obrad Rady Powiatu. Oznajmił, iż zrobił analizę 
kosztów dla firmy zewnętrznej, której koszt wynosiłby około 10.000 zł. Poprosił 
informatyka, który zrobił kalkulację kosztów i za 4 kamery stałe, kartę dźwiękową 
i mikrofon -  koszt około 8.000 zł. Uważa, że w I kwartale ub. roku należałoby 
zakupić ten sprzęt, który spłaci się w ciągu roku.
Pan Wicestarosta poinformował, iż obecnie transmisje z obrad sesji wykonuje usługę 
bezpłatnie w ramach zaprzyjaźnionej współpracy.

Pan Wicestarosta powiedział, iż w związku z dokonaniem zmian w wysokości 
środków przeznaczonych na realizację zadań powiatu na rzecz organizacji 
pozarządowych oraz zmiany wysokości górnych stawek kwotowych opłat za 
usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym, 
obowiązujących w 2019 roku i zmiany w składzie Rady Społecznej przy 
Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu zasadne 
jest zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Sierpcu na dzień 17 grudnia 
2018r. na godz. 9:00.

W związku z powyższym członkowie Zarządu Powiatu jednogłośnie (5 -  za) 
zaakceptowali wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej na dzień 17 grudnia 2018r. na 
godz. 9:00.
Wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Sierpcu stanowi załącznik 
nr do niniejszego protokołu.

Na tym posiedzenie Zarządu Powiatu zakończono.

Protokołowała

Danuta Sekulska

Zarząd

Turalski Mariusz 

Ocicki Jarosław 

Cześnik Andrzej 

Krystek Sławomir 

Różański Kamil

17



2 posfeuzentó £$xn i

LISTA OBECNOŚCI Nv -* •
CZŁONKÓW ZARZĄDU POWIATU 

W SIERPCU

na posiedzeniu w dniu 13 grudnia 2018 roku

L.p. Nazwisko i imię Funkcja Podpis

L
Mariusz Turalski Starosta . / v  oA

2. Ocicki Jarosław Wicestarosta

3. Cześnik Andrzej Członek / f U y  

/  '• (

4. Krystek Sławomir Członek
A  > 4

5. Różański Kamil Członek
§ iL ,



ZARZĄD POWIATU 
W SIERPCU

BRZ.0022.4.2018

Sierpc, dnia 10.12.2018 r.

k
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Działając na podstawie § 100 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego 
(Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 78, poz. 2488 z późn. zm.), zapraszam na posiedzenie 
Zarządu Powiatu, które odbędzie się dnia 13 grudnia 2018 roku
tj. o godzinie 10:00 w Starostwie Powiatowym w Sierpcu.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu organizacyjnego Domu 

Pomocy Społecznej w Szczutowie.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu 

projektu uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego programu działań na rzecz 
osób z niepełnosprawnością na lata 2019-2023.

5. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji Powiatowego programu działań 
na rzecz osób niepełnosprawnych w roku 2018.

6. Zajęcie stanowiska w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie otworów 
wentylacyjnych w mieszkaniach chronionych.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu 
projektu uchwały w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa 
i Porządku w Powiecie Sierpeckim.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu 
projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej 
przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej 
w Sierpcu oraz zwołania jej pierwszego posiedzenia.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu 
projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, 
kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego zespołu zakładów 
Opieki zdrowotnej w Sierpcu za III kwartał 2018 r.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu 
projektu oświadczenia Rady Powiatu w Sierpcu w sprawie zmniejszenia o 39 
liczy łóżek szpitalnych zarejestrowanych w Rejestrze Podmiotów 
Wykonujących działalność leczniczą -  Księga Rejestrowa nr 000000008233 
prowadzona dla SPZZOZ w Sierpcu przez Wojewodę Mazowieckiego -  
z liczby 173 łóżek do 134 łóżek.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady powiatu w Sierpcu 
projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu 
sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi 
jednostkami, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności 
pożytku publicznego na rok 2019”.



12. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu 
projektu uchwały w sprawie powierzenia prowadzenia przez Gminę Zawidz 
zadania w zakresie oświaty polegającego na założeniu i prowadzeniu 
publicznej szkoły ponadpodstawowej -  Branżowej Szkoły I Stopnia 
w Zawidzu Kościelnym.

13. Zapoznanie się z informacją w zakresie pozyskiwania i wykorzystania 
funduszy pozabudżetowych w roku 2018 oraz przygotowania do zimowego 
utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2018/2019.

14. Zajęcie stanowiska w sprawie wybudowania ścieżki rowerowej wzdłuż drogi 
powiatowej Płock -  Sierpc w m. Bożewo.

15. Zajęcie stanowiska w sprawie propozycji podjęcia uchwały wyrażającej wolę 
powołania Stowarzyszenia Droga Ekspresowa SlOw raz z proponowanym 
tekstem Statutu.

16. Przyjęcie protokołu Nr 2.2018 z dnia 28 listopada 2018r.
17. Sprawy różne.
18. Zamknięcie posiedzenia.


