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PROTOKÓŁ Nr 74.2020
Z POSIEDZENIA

ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
w dniu 22 grudnia 2020 r.

Przewodniczył: Andrzej Cześnik - Starosta Sierpecki
Protokołowała: Katarzyna Tomaszewska - podinspektor w Biurze Rady i Zarządu
Powiatu.

Na stan 5 członków w posiedzeniu uczestniczyło 4 członków Zarządu, zgodnie z listą
obecności, która stanom załącznik nr l do niniejszego protokołu.

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 09:00.

W posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyli:
1. Krzysztof Sobiecki - Skarbnik Powiatu.
2. Ryszard Dobiesz - Sekretarz Powiatu.
3. Artur Obrębski - Dyrektor ZDP w Sierpcu.
4. Robert Makówka - Dyrektor SPZZOZ w Sierpcu.
5. Agnieszka Gorczyca - Dyrektor PCPR w Sierpcu.
6. Wojciech Rzeszotarski - Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki

Nieruchomościami.
7. Jerzy Suski - Mecenas.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia
publicznego na wykonanie zadania pn. Organizacja kształcenia praktycznego
w Królestwie Hiszpanii w ramach projektów mobilności dla uczniów i uczennic
Zespołu Szkół Nr l i Zespołu Szkół Nr 2 w Sierpcu.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu
projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnego
Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu wykorzystania zasobu nieruchomości
Powiatu Sierpeckiego na lata 2021 -2023.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu
projektu uchwały w sprawie upoważnienia w 2021 roku Zarządu Powiatu do
zatwierdzania projektów konkursowych i systemowych zgłaszanych przez Powiat
Sierpecki oraz do wyrażania ^zgody na uczestnictwo Powiatu Sierpeckiego w roli
partnera w projektach konkursowych i systemowych zgłaszanych przez inne
podmioty.



7. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu
projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2020-2035.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu
projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu
Sierpeckiego na 2020 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu
projektu uchwały w sprawie ustalenia wydatków budżetu Powiatu Sierpeckiego,
które nie wygasają z upływem 2020 roku oraz określenia planu finansowego
i terminu dokonania tych wydatków.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie posiedzenia.
/porządekposiedzenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu/

Ad. pkt. l Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu dokonał Starosta Sierpecki Pan Andrzej

Cześnik witając biorących udział w posiedzeniu członków Zarządu Powiatu
(stan członków uczestniczących w posiedzeniu - 4).

Ad. pkt. 2 Przyjęcie porządku obrad.
Starosta Pan Andrzej Cześnik zaproponował, aby do porządku posiedzenia

Zarządu wprowadzić następujący punkt:

pkt. 2a Zapoznanie się z informacją w zakresie rozliczenia inwestycji
zrealizowanych w 2020 roku z uwzględnieniem przeprowadzonych postępowań
przetargowych.

Wobec powyższego członkowie Zarządu jednogłośnie przyjęli porządek
posiedzenia Zarządu Powiatu wraz ze zmianą.

Uwag i pytań nie było.

Ad. pkt. 2a Zapoznanie się z informacją w zakresie rozliczenia inwestycji
zrealizowanych w 2020 roku z uwzględnieniem przeprowadzonych postępowań
przetargowych.

Obecny na posiedzeniu Dyrektor ZDP w Sierpcu Pan Artur Obrębski
przedstawił informację z zakresu rozliczenia inwestycji zrealizowanych w 2020 roku
z uwzględnieniem przeprowadzonych postępowań przetargowych /załącznik nr 3 do
niniejszego protokołu/.

Pan Dariusz Twardowski zwrócił się do Pana Artura Obrębskiego pytając
o niezrealizowaną inwestycję w m. Szczutowo w zakresie ul. Kolejowej.



Pan Artur Obrębski powiedział, że są prowadzone rozmowy z Wójtem Gminy
Szczutowo odnośnie znalezienia innego sposobu na realizację tej inwestycji.
Wyjaśnił, iż Pani H.Z. kwestionuje możliwość odprowadzania wód opadowych oraz
roztopowych z ul. Kolejowej do rowu znajdującego na jej działce. Nie wyraża na to
zgody. Pojawiła się propozycja, aby wykorzystać działkę Pana Sołtysa, lecz padły
takie warunki, które ciężko byłoby spełnić. Poinformował, iż obecnie planuje się
wykonać dodatkowy kolektor, który musiałby mierzyć ok. 240m pod chodnikiem -
przej ście pod j ezdnią główną, czyli ul. Konstytucj i 3 Maja.
Wtedy w chodnikach należałoby umieścić kolektor deszczowy z odpływem do
jeziora przez działkę gminną. Dodał, że w tej sytuacji należałoby porozmawiać
z Wójtem czy takie rozwiązanie byłoby odpowiednie i czy idziemy w tym kierunku.
Jeśli obydwie strony wyrażą zgodę na taką formę realizacji tej inwestycji to należy
przygotować dodatkową dokumentację, co oznacza dodatkowe koszty - ok. 400 000
zł kosztowałby dodatkowy kolektor.

Pan Sławomir Olejniczak powiedział, że należy się zastanowić nad tą
propozycją, o której mówił przed chwilą Pan Artur Obrębski. Wcześniejsze starania
w związku z realizacją inwestycji nie przyniosły efektów. Dodał, że w dniu
jutrzejszym będą widzieć się z Wójtem Gminy Szczutowo w ramach odbioru dróg
a więc podejmą ten temat w trakcie rozmów, aby ostatecznie przyjąć ostateczną
koncepcję. Koszt dodatkowego kolektora wynosi ok. 400 000 zł, a więc o tyle
wzrosłaby kwota inwestycji plus koszty dodatkowych dokumentacji.

Pan Sławomir Krystek powiedział, że z wypowiedzi członków Zarządu
wynika, iż koncepcja ewentualnego wykupu działki od Pani H.Z. upadła. Zapytał,
czy po drugiej stronie drogi jest jakiś podmiot, z którym można by podjąć rozmowy
na temat zamiany sposobu odprowadzenia wód?

Pan Artur Obrębski odpowiedział, że niestety nie. Wyjaśnił, że największe
zamieszanie w całej tej sytuacji wprowadziło pismo Gminnej Spółki Wodnej,
w którym wydano zgodę na przebudowę rowu, położenie rurociągu krytego lub
likwidację rowu. Natomiast kierownik Wód Polskich we Włocławku telefonicznie
poinformował, iż nigdy nie wyrazi zgody na to, aby zlikwidować ten rów, ponieważ
pełni on rolę rowu melioracyjnego.

Pan Sławomir Krystek zasugerował, aby rozpatrzyć możliwość rozwiązania
tego problemu na linii administracyjnej.

Pan Artur Obrębski powiedział, że patrząc na wszystkie okoliczności tej
sprawy będzie się to ciągnęło kolejnych kilka miesięcy. Mimo, że decyzja Wód
Polskich jest ostateczna, to właścicielka działki odwołała się od tej decyzji, która
została utrzymana w mocy. Ponownie ta Pani odwołała się do sądu
administracyjnego, który jeszcze tego nie rozpatrzył.



Pan Sławomir Olejniczak powiedział, żeby w tej kwestii wypowiedział, że się
Pan Mecenas, czy rzeczywiście można znaleźć jakieś rozwiązanie od strony prawnej.

Mecenas Pan Jerzy Suski oznajmił, iż nie chce wypowiadać się na chwilę
obecną w tym temacie, ponieważ nie widział całej dokumentacji w tej sprawie.
Zobowiązuje się do przedstawienia swojego stanowiska po otrzymaniu stosownych
dokumentów.

W związku z powyższym Pan Artur Obrębski powiedział, że całą
dokumentację dostarczy Mecenasowi w celu przedstawienia przez niego stanowiska.

Pytań i uwag nie było.

Ad. pkt. 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia
publicznego na wykonanie zadania pn. Organizacja kształcenia praktycznego
w Królestwie Hiszpanii w ramach projektów mobilności dla uczniów i uczennic
Zespołu Szkół Nr l i Zespołu Szkół Nr 2 w Sierpcu.

Pan Andrzej Cześnik poinformował, iż Dyrektor PZJB w Sierpcu Pani Marta
Witte wystąpiła z wnioskiem o wyrażenie zgody na udzielenie zamówienia
publicznego na wykonanie zadania pn. Organizacja kształcenia praktycznego
w Królestwie Hiszpanii w ramach projektów mobilności dla uczniów i uczennic
Zespołu Szkół Nr l i Zespołu Szkół Nr 2 w Sierpcu, co stanowi załącznik nr 4 do
niniejszego protokołu.

Obecna na posiedzeniu Pani Marta Witte poinformowała, iż już czwarty rok
z rzędu uczniowie z Zespołu Szkół Nr l i Zespołu Szkół Nr 2 w Sierpcu będą
wyjeżdżali do Hiszpanii na staże. W związku z tym dyrektorzy tych szkół złożyli
wniosek do PZJB w Sierpcu o przeprowadzenie procedury, dzięki której zostanie
wyłoniona firma organizująca pobyt i staże w Hiszpanii.

Pan Sławomir Krystek zapytał, czy są przewidziane jakieś zastrzeżenia
w specyfikacji zamówienia, tzn. jeżeli sytuacja globalna w Europie nie zmieni się
i wyjazd nie dojdzie do skutku to nie wynikną z tego tytułu żadne konsekwencje?

Pani Marta Witte odpowiedziała, że są przewidziane takie zapisy. Dodała, że
nie mamy wpływu na zdarzenia losowe, czy w obecnych czasach na pandemię.

Pan Dariusz Twardowski zapytał, czy ten koszt zawarty we wniosku obejmuje
oprócz zakwaterowania i wyżywienia jeszcze jakieś dodatkowe koszty?

Pani Marta Witte odpowiedziała, że do tych kosztów wliczane są również
opłaty m.in. za wycieczki. Kwota obejmuje przelot, zakwaterowanie, wyżywienie
i zorganizowanie staży na miejscu. Obok tej kwoty uczniowie dostają także
kieszonkowe.

Pan Sławomir Olejniczak zapytał czy staże te planowane są w okresie letnim?



Pani Marta Witte oznajmiła, iż staże uczniów z ZS nr l zaplanowane są na
miesiąc maj, natomiast staże uczniów z ZS nr 2 na przełomie wrzesień/październik.

Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się
z dokumentami jednogłośnie (4-za) podjęli:

UCHWAŁĘ NR 391.74.2020

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie
zadania pn. Organizacja kształcenia praktycznego w Królestwie Hiszpanii
w ramach projektów mobilności dla uczniów i uczennic Zespołu Szkól Nr l
i Zespołu Szkół Nr 2 w Sierpcu luckwała stanowi załącznik nr 5 do niniejszego
protokołu/.
Uwag i pytań nie było.

Ad. pkt. 4. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu
w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwalę w sprawie nadania Statutu
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.

Pan Andrzej Cześnik poinformował, iż Naczelnik Oświaty i Zdrowia Pani
Bogusława Lewandowska wystąpiła z wnioskiem o wniesienie pod obrady Zarządu
Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu
w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie nadania Statutu
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Sierpcu, /wniosek stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu/.

Obecny na posiedzeniu Dyrektor SPZZOZ w Sierpcu Pan Robert Makówka
oznajmił, iż zmiana ta zakłada dodanie nowej przychodni - podstawowej opieki
zdrowotnej w Goleszynie, którą chce zarejestrować jako filię. Dodał, że odbył
rozmowy w tej kwestii również z Wójtem i 29 grudnia mają zostać podjęte stosowne
uchwały dotyczące warunków cenowych, na jakich najem może się odbyć.
Z informacji, których posiada wynika, że warunki cenowe mają być takie same jak do
tej pory. Powiedział, że są prowadzone działania, aby rzeczywiście przejąć tę
placówkę. Są także prowadzone rozmowy z dwoma nowymi lekarzami, a więc
w zasobach przychodni byłoby czterech lekarzy.
Pan Robert Makówka powiedział, że sesja planowana jest na 29 grudnia.
Największym problem jest czas, który potrzebny jest na opublikowanie i wejście
w życie uchwały. Wspólnie z Wójtem Gminy Sierpc ustalił, że do 29 grudnia
wypracują przejściowy sposób, aby móc zbierać deklarację od pacjentów
i ich zabezpieczyć.
Dodał, że nowa placówka jest potrzebna, tym bardziej w czasie pandemii. Kolejne
miejsce pozwala na to, aby pacjentów w pewien sposób rozłożyć. Wyjaśnił, że
w chwili obecnej, w PÓZ w Sierpcu pacjentów przyjmuje się w sposób tradycyjny,



czyli głównie są to przyjęcia pacjentów „na żywo". Dostęp do przychodni jest
bardzo szeroki. Jednak negatywne skutki takiego postępowania pojawiają się.
W ostatnich dwóch miesiącach pojawiła się największa zachorowalność wśród
personelu PÓZ.

Pan Andrzej Cześnik zaproponował, aby przejść do omówienia pkt. 2 spraw
różnych, a mianowicie: Zapoznanie się z pismem Dyrektora SPZZOZ w Sierpcu
skierowanym do Marszałka Województwa Mazowieckiego, /załącznik nr 7 do
niniejszego protokołu!.

Wobec powyższego Pan Sławomir Krystek zapytał Dyrektora szpitala, czy
dostał jakąś informację zwrotną odnośnie tego pisma?

Pan Robert Makówka uważa, że ten sprzęt, który został wymieniony w piśmie
do Marszałka miał dosyć dużą szansę na realizację, jednak po wprowadzeniu nowych
rozwiązań Wojewody, czyli po zmniejszeniu ilości miejsc covidowych (...).
W Urzędzie Marszałkowskim prowadzone są dyskusje mające na celu zmianę
strategii. Przez ostatnie dwa tygodnie zachorowań i ich ciężkość pojawiały się
w dużo mniejszym stopniu, jednak ostatni tydzień był bardzo ciężki. Umieralność jest
znów bardzo wysoka. W ostatni weekend został pobity rekord zgonów w szpitalu,
ponieważ zmarło ośmioro pacjentów w ciągu jednej doby. Pacjenci trafiający do
szpitala są w ciężkich stanach, natomiast trzeba czekać, jaka będzie docelowa
koncepcja dla Mazowsza. Na razie w Urzędzie Marszałkowskim planowane jest inne
podejście do pandemii. Uważają, ze pandemia maleje i takie wsparcia być może nie
będzie. Osobiście uważa, że w najbliższych miesiącach nie nastąpi obniżenie
zachorowań.

Pan Sławomir Krystek zapytał Dyrektora szpitala, czy posiada wiedzę na temat
tego, kiedy mogą zacząć szczepienia służb medycznych związanych z Covid-19? Czy
jest szansa, że szczepienia rozpoczną się tuż po świętach?

Pan Robert Makówka odpowiedział, że nie zawsze przekazy medialne mają
odzwierciedlenie w praktyce. Wyjaśnił, że rzeczywiście SPZZOZ w Sierpcu został
wpisany na listę tzw. szpitali węzłowych. Problemem jest jednak kwestia logistyki.
Ma nadzieję, że zostanie doprecyzowana kwestia dotycząca gwarancji, że
szczepionka, która dotrze do szpitala rzeczywiście była przechowywana
w sposób odpowiedni. Gdy szczepionka dotrze do szpitala będzie przechowywania
w temperaturze 2°C a 5°C. Dodał, że wczoraj dzwoniono do nich z Ministerstwa
pytając, czy szpital posiada urządzenia chłodnicze. Wyjaśnił, że idea jest taka, aby do
chwili wywozu trzymać szczepionki w temperaturze -70°C i potem do pięciu dni
szczepionka może być przechowywana w wyższej temperaturze. Pan Robert
Makówka zaznaczył jednak, że muszą mieć pewność, że dane osoby pojawią się na
szczepieniu.



Pan Sławomir Krystek zapytał, czy dużo jest zgłoszeń jeśli chodzi
o szczepienia?

Pan Robert Makówka odpowiedział, że w chwili obecnej 26,5 % pracowników
medycznych z SPZZOZ Sierpc wyraziło chęć zaszczepienia.

Pan Sławomir Krystek zapytał Dyrektora szpitala, ile dziennie mogliby
wykonać szczepień?

Pan Robert Makówka odpowiedział, że na chwilę obecną trudno jest
odpowiedzieć na to pytanie. Będą starać się zorganizować to w taki sposób, żeby
wydolność była jak największa. Dodał, że poziom, który był założony pierwotnie,
czyli te 180 szczepień dziennie jest niemożliwy to zrealizowania. Uważa, że połowę
z tego są w stanie realizować.

Następnie Starosta Pan Andrzej Cześnik poinformował, iż Dyrektor SPZZOZ
w Sierpcu wniósł sprzeciw od wymierzonej kary porządkowej - kary
upomnienia. Izałącznik nr 8 do niniejszego protokołu/.

Sekretarz Pan Ryszard Dobiesz wyjaśnił, iż w dniu 10 grudnia 2020r. została
podjęta uchwała Zarządu Powiatu w Sierpcu w sprawie udzielenia kary porządkowej
Dyrektorowi SPZZOZ w Sierpcu. Integralną częścią tej uchwały jest jej
uzasadnienie. W dniu 14 grudnia 2020r, uchwała ta została wysłana do Pana
Dyrektora, czego potwierdzeniem jest tzw. zwrotka. W dniu 21 grudnia 2020r. Pan
Dyrektor wniósł sprzeciw do Starosty Sierpeckiego. Pan Ryszard Dobiesz odczytał
treść sprzeciwu, który znajduje się w załączniku nr 8. Następnie Pan Sekretarz
powiedział, że Dyrektor SPZZOZ w Sierpcu podnosi w piśmie, iż „zawiadomienie
o udzieleniu kary porządkowej nie zawierało załącznika do uchwały wskazanego
w par. 1.2. przedmiotowej uchwały. Brak uzasadnienia decyzji Pracodawcy
w sprawie ukarania mnie czyni poważny brak formalny w nakładaniu kar
porządkowych, poza tym uniemożliwia mi ustosunkowanie się do ewentualnych
kazuistycznych zarzutów, gdyż nie posiadam wiedzy czym kierował się Pracodawca
przy wymierzaniu kary, kiedy wystąpił rzekomy brak nadzoru". Pan Ryszard
Dobiesz powiedział, że wysyłając tę uchwałę działał w przekonaniu i nadal jest
przekonany, iż uchwała była kompletna.

Pan Robert Makówka powiedział, że jest to nieprawdą. Uchwała została
dostarczona do sekretariatu. W trakcie otwarcia było troje świadków, które mogą
potwierdzić, iż uzasadnienia do uchwały nie było.

Pan Ryszard Dobiesz powiedział, że wraz ze Starostami odniesie się do
wniesionego sprzeciwu.

Pan Dariusz Twardowski zapytał Dyrektora szpitala kiedy przedłoży
Sprawozdanie za III kwartał SPZZOZ?



Pan Robert Makówka odpowiedział, że Sprawozdanie za III kwartał zostało
już złożone, jeśli dobrze pamięta to 21 grudnia.

Pan Sławomir Olejniczak poinformował, iż Sprawozdanie za III kwartał
zostało złożone. Będzie przedmiotem kolejnych posiedzeń Komisji Stałych
i Rady Powiatu. Następnie powiedział, że Sprawozdanie obejmuje „rachunek zysków
i strat SPZZOZ w Sierpcu za okres 01.01.2020r. - 30.09.2020r.", „plan dotacji",
„stan modernizacji i remontów na dzień 30.09.2020r.", „zakup sprzętu i aparatury
medycznej na dzień 30.09.2020r." oraz „pozostałe formy wsparcia na rzecz SPZZOZ
w Sierpcu", jednak bez wskazania za jaki okres. Dodał, że nie ma zawartej również
informacji na temat przychodni. Zwrócił się do Dyrektora z prośbą o uzupełnienie
Sprawozdania o wskazane informacje.

Pan Robert Makówka powiedział, że rozmawiał ze Starostą i zgłaszali rozbicie
poszczególnych komórek, tak jak miało to miejsce we wcześniejszych
sprawozdaniach. Cały czas proces związany z rozliczeniem usług jest niezakończony,
lecz te dane nie mają wpływu na sytuację finansową szpitala. Samo sprawozdanie
finansowe dotyczy sytuacji ekonomiczno-finansowej i to są dane, które są
niezmienne. Natomiast to co wynika z rozliczeń z Funduszem, czyli te dane, które
ulegają zmianom do poszczególnych komórek. Wyjaśnił, iż w IV kwartale będzie
jeszcze większy problem, ponieważ szpital został podzielony na część covidową i
normalną.
Pan Robert Makówka oznajmił, iż szpital w ramach nadzoru prowadzonego przez
niego na koniec października zanotował 106 000 zł zysku. Działania, które są
przeprowadzane zarówno w I, jak i w II półroczu stawiają szpital w bardzo dobrej
sytuacj i. Przykładem tego j est chociażby fakt, iż blisko l min zł zostanie
wypłaconych pracownikom z własnych środków jako dodatki covidowe. Wiąże się to
oczywiście z faktem, iż nie zostaną zapłacone wierzycielom zobowiązania. Uważa,
że najdalej po świętach pieniądze te powinny przyjść już z Funduszu.

Pan Sławomir Olejniczak powiedział, że zwrócił się do Dyrektora
o uzupełnienie Sprawozdania za III kwartał, aby radni mieli kompletną informację na
temat tego, jak sytuacja szpitala się przedstawia.

Pan Robert Makówka powiedział, że Sprawozdanie za III kwartał SPZZOZ
zostanie uzupełnione. Dodał, że najbardziej spektakularnym wsparciem dla szpitala
jest kolejna pomoc ze strony Carlsberg - kolejne 100 000 zł. Wyjaśnił, że za te
pieniądze szpital zakupił aparat znieczulający - 100 000 zł ze strony Carlsberg,
natomiast szpital dołożył z własnych środków 50 000 zł. Obecny aparat do
znieczulenia jest niesprawny, a w obecnej sytuacji sprzęt ten musi być na
najwyższym poziomie.



Pan Andrzej Cześnik oznajmił, iż członkowie Zarządu, jak i Rada Powiatu
zabiegają o to, aby poprawiać kondycję szpitala. Przypomniał, że powiat przeznaczył
na rzecz szpitala najpierw kwotę 2 100 000 zł, później 300 000 zł, a także spłaca raty.

Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się
z dokumentami jednogłośnie (4-za) podjęli:

UCHWAŁĘ NR 392.74.2020
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały
zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu /uchwała stanowi załącznik nr 9
do niniejszego protokołu/.

Pytań i uwag nie było.

Pan Sławomir Olejniczak zwrócił się do Pana Ryszarda Dobiesza, aby Wydział
Oświaty i Zdrowia na piśmie zwrócił się do Dyrektora SPZZOZ w Sierpcu o to, aby
kolejne sprawozdania przedkładane były w takiej formie, jak w latach ubiegłych.

Ad. pkt 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu wykorzystania zasobu
nieruchomości Powiatu Sierpeckiego na lata 2021-2023.

Pan Andrzej Cześnik poinformował, iż Naczelnik Wydziału Geodezji
i Gospodarki Nieruchomościami wystąpił z wnioskiem o podjęcie uchwały w sprawie
ustalenia plany wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu Sierpeckiego na lata
2021-2023. /wniosek stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu/.

Obecny na posiedzeniu Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki
Nieruchomościami oznajmił, iż przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami
zobowiązują do ustalenia planu wykorzystania zasobu nieruchomości powiatu.
W związku z tym taki plan został sporządzony.

Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się
z dokumentami jednogłośnie (4-za) podjęli:

UCHWAŁĘ NR 393.74.2020

w sprawie ustalenia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu
Sierpeckiego na lata 2021-2023 /uchwała stanowi załącznik nr 11 do mniejszego
protokołul.

Ad. pkt 6 Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu
w Sierpcu projektu uchwały w sprawie upoważnienia w 2021 roku Zarządu
Powiatu do zatwierdzania projektów konkursowych i systemowych zgłaszanych



przez Powiat Sierpecki oraz do wyrażania zgody na uczestnictwo Powiatu
Sierpechiego w roli partnera w projektach konkursowych i systemowych
zgłaszanych przez inne podmioty.

Pan Andrzej Cześnik poinformował, iż Samodzielne Stanowisko ds. promocji
i rozwoju wystąpiło z wnioskiem o włączenie pod obrady Rady Powiatu projektu
uchwały w sprawie upoważnienia w 2021 roku Zarządu Powiatu do zatwierdzania
projektów konkursowych i systemowych zgłaszanych przez Powiat Sierpecki oraz do
wyrażania zgody na uczestnictwo Powiatu Sierpeckiego w roli partnera w projektach
konkursowych i systemowych zgłaszanych przez inne podmioty, /wniosek stanom
załącznik nr 12 do niniejszego protokołu!.

Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się
z dokumentami jednogłośnie (4-za) podjęli:

UCHWAŁĘ NR 394.74.2020

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały
w sprawie upoważnienia w 2021 roku Zarządu Powiatu do zatwierdzania
projektów konkursowych i systemowych zgłaszanych przez Powiat Sierpecki
oraz do wyrażania zgody na uczestnictwo Powiatu Sierpeckiego w roli partnera
w projektach konkursowych i systemowych zgłaszanych przez inne podmioty
/uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu/.

Pytań i u\vag nie było.

Ad. pkt. 7 Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu
w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2020-2035.

Skarbnik Powiatu Pan Krzysztof Sobiecki przedstawił zmiany jakie zachodzą
w Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2021-2035, które
są zawarte w uzasadnieniu do projektu uchwały.

Następnie Skarbnik Powiatu Pan Krzysztof Sobiecki przedstawił zmiany jakie
zachodzą w Budżecie Powiatu Sierpeckiego na 2020 rok, które są zawarte
w uzasadnieniu do projektu uchwały.

Pan Krzysztof Sobiecki przedstawił członkom Zarządu także plan finansowy
wydatków budżetu Powiatu Sierpeckiego, które nie wygasają z upływem 2020 roku,
oraz termin wykonania tych wydatków, znajdujący się w załączniku nr 16 do
niniejszego protokołu.



Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się
z dokumentami jednogłośnie (4-za) podjęli następujące uchwały:

UCHWAŁĘ NR 395.74.2020

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały
zmieniającej Uchwalę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Sierpeckiego na lata 2020-2035 /uchwała stanom załącznik nr 14 do
niniejszego protokołu/.

UCHWAŁĘ NR 396.74.2020

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały
zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na
2020 rJuchwała stanom załącznik nr 15 do niniejszego protokołu/.

UCHWAŁĘ NR 397.74.2020

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały
w sprawie ustalenia wydatków budżetu Powiatu Sierpeckiego, które nie
wygasają z upływem 2020 roku oraz określenia planu finansowego i terminu
dokonania tych wydatków/uchwała stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu/.

Uwag i pytań nie było.

Ad. pht. 8 Podjęcie uchwaty w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu
w Sierpcu projektu uchwaty zmieniającej Uchwalę w sprawie uchwalenia Budżetu
Powiatu Sierpeckiego na 2020 r.

Pkt. 8 został omówiony w pkt. 7 porządku posiedzenia.

Ad. pkt. 9 Podjęcie uchwaty w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu
w Sierpcu projektu uchwaty w sprawie ustalenia wydatków budżetu Powiatu
Sierpeckiego, które nie wygasają z uptywem 2020 roku oraz określenia planu
finansowego i terminu dokonania tych wydatków.

Pkt. 9 został omówiony w pkt. 7 porządku posiedzenia.

A d. pkt. 10 Sprawy różne.

1. Zapoznanie się z pismami dotyczącymi utworzenia Warsztatów Terapii
Zajęciowej w Ostrowach./załącznik nr 17 do niniejszego protokołu/.

Obecna na posiedzeniu Pani Agnieszka Gorczyca oznajmiła, iż gmina
Gozdowo złożyła w dniu 14 grudnia komplet dokumentów rozliczeniowych. Zgodnie

V

z umową z PFRON powiat ma obowiązek poinformowania o powstałych
zagrożeniachxrealizacji w ciągu 5 dni. W związku z tym, w dniu 18 grudnia powiat



wystosował pismo do PFRON dotyczące wyrażenia zgody na aneksowanie umowy
w zakresie przesunięcia terminu zakończenia prac remontowo-adaptacyjnych
dotyczących utworzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w Ostrowach. Uważa, że
PFRON wyrazi zgodę na aneksowanie umowy. Wyjaśniła, że we współpracy
z Sekretarzem przygotowała wstępny aneks do gminy Gozdowo, który zawiera
terminy zmiany zakończenia prac remontowo-adaptacyjnych na dzień 18 stycznia
oraz 31 stycznia - zakończenie inwestycji. Do dnia 18 stycznia 2021r. gmina
Gozdowo musi przedłożyć wszystkie dokumenty rozliczeniowe.

Pani Agnieszka Gorczyca oznajmiła, iż przerzucony został na gminę Gozdowo
załącznik nr 3 do umowy, w którym znajduje się projekt w rozbiciu na rodzaje
kosztów dofinansowania ze środków PFRON. Wyjaśniła, że dzieje się tak dlatego, że
gmina wystawia pięć, bardzo ogólnych faktur, z których mało wynika. Jeżeli gmina
wypisze wszystkie pozycje, których wymaga od nas PFRON to będzie to bezpieczne
dla powiatu.

Pan Sławomir Kry stek uściślając wypowiedź Pani Agnieszki Gorczycy
powiedział, że przedstawione faktury zostały wystawione przez wykonawcę. Pod
każdą z tych faktur został dołączony kosztorys podwykonawczy. Są pewne wymogi
PFRONu, który przedstawił do wypełnienia druki. Należy więc przenieść wszystkie
informacje z kosztorysu powykonawczego do druków. Dodał, że rozmawiał z Panią
Agnieszką Gorczycą, aby zrobiła to gmina.

Pan Dariusz Twardowski zwrócił się do Pani Agnieszki Gorczycy odnosząc się
do aneksu do umowy. Zapytał, czy w związku z przesunięciem terminu rozliczenia
powiat nie jest zagrożony w kwestii pozyskania środków finansowych na działalność
WTZ?

Pani Agnieszka Gorczyca odpowiedziała, że PCPR przygotowuje
sprawozdania, w których znajduje się zapotrzebowanie środków na przyszły rok. Są
to środki z tzw. algorytmu - wzoru matematycznego. Dodała, że w tym sprawozdaniu
m.in. wykazują umowę zawartą z gminą. Umowa musi zostać zawarta w grudniu, bo
jeśli byłaby zawarta później, to tej umowy nie można byłoby wykazać w
sprawozdaniu. Powiat miał zakontraktowane pieniądze na działalność WTZ przez
cały rok . Jeżeli w grudniu zostanie podpisany aneks do umowy to w sprawozdaniu
zostanie zmieniona kwota. Wyjaśniła, że faktycznie w aneksie nie została
uregulowana kwestia kosztów, lecz zmienił się tylko termin rozpoczęcia działalności.
Dodała jednak, że kwotę na jednego uczestnika Warsztatów Terapii Zajęciowej
określa prawo. Uważa, że w tej kwestii powinien wypowiedzieć się Pan Mecenas, do
którego się zwróci o opinię.

Pytań i tcwag nie było.



2. Zapoznanie się z pismem Dyrektora SPZZOZ w Sierpcu skierowanym do
Marszałka Województwa MazowieckiegoJzałącznik nr 18 do niniejszego protokołu/.

Pkt. 2 spraw różnych został omówiony w pkt. 4 porządku posiedzenia.

3. Zapoznanie się z pismem oraz odpowiedzią w sprawie budowy chodnika przy
ulicy Kolejowej w SzczutowieJzałącznik nr 19 do niniejszego protokołu/.

Pkt. 3 spraw różnych został omówiony w pkt. 2a porządku posiedzenia.

4. Zapoznanie się ze stanowiskiem Rady Gminy Celestynów;

a) w sprawie udzielenia poparcia dla „Stanowiska dotyczącego wsparcia regionu
NUTS 2 Warszawskiego stołecznego z funduszy unijnych w ramach RPO WM na
lata 2021-2027" przedstawionego przez Marszałka Województwa
Mazowieckiego;/załącznik nr 20 do niniejszego protokołu/.

b) w sprawie zagrożenia zablokowania przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej
wieloletniego budżetu UE i Funduszy Odbudowym/załącznik nr 21 do niniejszego
protokołu/.

Uwag i pytań nie było.

5. Zapoznanie się ze stanowiskiem Sejmiku Województwa Mazowieckiego
w sprawie zagrożenia zablokowania przez Rząd RP wieloletniego budżetu UE
i Funduszy OdbudowyJzałącznik nr 22 do niniejszego protokołu/.

Uwag i pytań nie było.

6. Zapoznanie się ze stanowiskiem Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
w sprawie planowanego przez PKP PŁK S.A. nowego przebiegu linii kolejowej
Z Warszawy do Olsztyna i Trójmiastom/załącznik nr 23 do niniejszego protokołu/.

Uwag i pytań nie było,

Na tym posiedzenie Zarządu Powiatu zakończono.

Protokołowała Zarząd

Katarzyna Tomaszewska Andrzej Cześnik

Sławomir Olejniczak

Sławomir Krystek

Dariusz Twardowski

Marek Chyliński



ś /Zał. Nr ~Ji|-L-A do protokołu
l z posiedzenia Zarządu Powiatu

LISTA OBECNOŚCI
CZŁONKÓW ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

na posiedzeniu w dniu 22 grudnia 2020 r.

L.p. Nazwisko i imię Funkcja Podpis

1. Andrzej Cześnik Starosta

2. Sławomir Olejniczak Wicestarosta

3. Sławomir Krystek Członek

4. Marek Chyliński Członek

5. Dariusz Twardowski Członek



ZARZAP POWIATU Żal. Nr ..... X. ....... do protokołu
W SIERPCU z posiedzenia Zarzsdu Powiatu g. dnia 18>12.2020 r.

BRZ.0022.35.2020

Działając na podstawie § 76 ust. l Statutu Powiatu Sierpeckiego (Dz. Urz.
Woj. Maź. Z 2019 r. póz. 499), zapraszam na 74 posiedzenie Zarządu Powiatu,
które odbędzie się w dniu 22 grudnia 2020 r. o godz. 09:00 w Starostwie
Powiatowym w Sierpcu.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia
publicznego na wykonanie zadania pn. Organizacja kształcenia praktycznego
w Królestwie Hiszpanii w ramach projektów mobilności dla uczniów i uczennic
Zespołu Szkól Nr l i Zespołu Szkół Nr 2 w Sierpcu.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu
projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnego
Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu wykorzystania zasobu nieruchomości
Powiatu Sierpeckiego na lata 2021-2023.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu
projektu uchwały w sprawie upoważnienia w 2021 roku Zarządu Powiatu do
zatwierdzania projektów konkursowych i systemowych zgłaszanych przez Powiat
Sierpecki oraz do wyrażania zgody na uczestnictwo Powiatu Sierpeckiego w roli
partnera w projektach konkursowych i systemowych zgłaszanych przez inne
podmioty.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu
projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2020-2035.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu
projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu
Sierpeckiego na 2020 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu
projektu uchwały w sprawie ustalenia wydatków budżetu Powiatu Sierpeckiego,
które nie wygasają z upływem 2020 roku oraz określenia planu finansowego
i terminu dokonania tych wydatków.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie posiedzenia.


