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PROTOKÓŁ Nr 85.2021
Z POSIEDZENIA

ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
w dniu 31 marca 2021 n

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

Powiatu.

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

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 11:00.

W posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyli:
1. Ryszard Dobiesz - Sekretarz Powiatu.
2. Krzysztof Sobiecki - Skarbnik Powiatu.
3. Monika Marlega - Kierownik Dziennego Domu Senior+.
4. Robert Makówka-Dyrektor SPZZOZ.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie wniosku o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Sierpcu.
4. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do składania oświadczenia woli
w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Dziennego Domu
Senior+ w Szczutowie.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Dziennego
Domu Senior+ w Szczutowie.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu
projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu SPZZOZ
w Sierpcu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Samodzielnego Publicznego
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu do dysponowania
nieruchomościami na cele budowlane.
8. Zapoznanie się z informacją o umorzeniu, odroczeniu lub rozłożeniu na raty
należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, należnych Powiatowi
Sierpeckiemu lub jego jednostkom podległym w 2020r zgodnie z Uchwałą
Nr 286.XLVI.2014 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 lutego 2014r. z późń. zm.
9. Zapoznanie się z informacją z gospodarowania majątkiem ruchomym w roku
obrotowym w 2020r. zgodnie z Uchwałą Nr 816.154.2014 Zarządu Powiatu
w Sierpcu z dnia 22 stycznia 2014r. z późń. zm.
10. Przyjęcie protokołów: Nr 79.2021 z dnia 3 lutego 202In; Nr 80.2021 z dnia
5 lutego 2021 r.



11. Sprawy różne.
12. Zamknięcie posiedzenia.
/porządek posiedzenia 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 witaj ąc biorących udział w posiedzeniu członków Zarządu Powiatu
(stan członków uczestniczących w posiedzeniu - 5).

Ad. pkt. 2 Przyjęcie porządku posiedzenia.

Pan Andrzej Cześnik zaproponował zmianę kolejności procedowania
zaplanowanego porządku posiedzenia. Pkt. 8 zaproponował, aby procedować jako
pierwszy, a następnie pkt. 9. Następnie poddał pod głosowanie porządek posiedzenia
w tak zaproponowanym kształcie, który członkowie zarządu przyjęli jednogłośnie.

Ad. pkt. 8 Zapoznanie się z informacją o umorzeniu, odroczeniu lub rozłożeniu na
raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, należnych
Powiatowi Sierpeckiemu lub jego jednostkom podległym w 2020r zgodnie
z Uchwałą Nr 286.XLVI.2014 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 lutego 2014r.
zpóźń.

Pan Krzysztof Sobiecki przedstawił członkom zarządu w/w informację,
która znajduje się w załączniku nr 3 do niniejszego protokołu.

Uwag i pytań nie było.

Ad. pkt. 9 Zapoznanie się z informacją z gospodarowania majątkiem ruchomym
w roku obrotowym w 2020r. zgodnie z Uchwałą Nr 816.154.2014 Zarządu Powiatu
w Sierpcu z dnia 22 stycznia 2014r. zpóźń. zm.

Pan Krzysztof Sobiecki przedstawił członkom zarządu w/w informację,
która znajduje się w załączniku nr 4 do niniejszego protokołu.

Uwag i pytań nie było.

Ad. pkt 3 Przyjęcie wniosku o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu
w Sierpcu.

Pan Andrzej Cześnik poinformował, iż zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady
Powiatu konieczne jest w związku z koniecznością podjęcia następujących uchwał:
podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu SPZZOZ
w Sierpcu oraz podjęcie uchwały w sprawie podziału środków Państwowego



Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych Powiatowi na
realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2021r.

Wobec powyższego członkowie zarządu przyjęli jednogłośnie wniosek
o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Sierpcu w dniu 20 kwietnia br.
o godz. 9:00 w formie zdalnej.

Uwag i pytań nie było.

Pan Andrzej Cześnik poinformował, iż otrzymał wiadomość, że Rządowy
Fundusz Inwestycji Lokalnych objął dofinansowaniem zadanie pn. Wykonanie
projektu budowlanego oraz wybudowanie sali gimnastycznej, sali lekcyjnej, szatni,
łazienki oraz zaplecza sportowego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno -
Wychowawczym w Sierpcu.

Ad. pkt. 4 Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do składania oświadczenia
woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Dziennego
Domu Senior+ w Szczutowie.

Pan Andrzej Cześnik powiedział, że Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 23
marca br. podjął uchwałę o zatrudnieniu z dniem l kwietnia 2021 roku Pani Moniki
Marlęga - kandydata wyłonionego w drodze konkursu, na stanowisko Kierownika
Dziennego Domu Senior +. Dla zgodnego z prawem wykonywania obowiązków
Kierownika tej placówki, niezbędne jest podjęcie przez Zarząd Powiatu na podstawie
art. 48 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym, uchwały upoważniającej Panią
Kierownik do składania oświadczenia woli w sprawach związanych z prowadzeniem
bieżącej działalności tej jednostki organizacyjnej. Zatem podjęcie tej uchwały jest
w pełni uzasadnione.

Pan Ryszard Dobiesz oznajmił, iż od l kwietnia 2021 r. swoją działalność
zaczyna Dzienny Dom Senior+ w Szczutowie. W związku z tym, wybrana w drodze
konkursu Pani Kierownik musi mieć upoważnienie do jego prowadzenia. Zakres
upoważnienia dotyczy zarówno polityki kadrowej, a także wydawania regulaminów,
podejmowania decyzji wewnętrznych itp.

Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się
z dokumentami jednogłośnie (5-za) podjęli:

UCHWAŁĘ NR 442.85.2021
w sprawie upoważnienia do składania oświadczenia woli w sprawach
związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Dziennego Domu Seniorf
w Szczutowie /uchwała stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu/.

Uwag i pytań nie było.

Ad. pht. 5 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego
Dziennego Domu Senior+ w Szczutowie.



Pan Andrzej Cześnik poinformował, iż Regulamin Organizacyjny Dziennego
Domu „Senior+" w Szczutowie określa organizację, zadania i usługi świadczone
przez Dom, zasady funkcjonowania, kierowania nim i nadzorowania jego
działalnością oraz prawa i obowiązki jego uczestników.

Pan Ryszard Dobiesz wyjaśnił, iż Zarząd Powiatu ma ustawowe upoważnienie
do uchwalenia takiego Regulaminu Organizacyjnego. Oprócz postanowień ogólnych
Regulamin zawiera cele, jakie będzie realizowała placówka; jego organizację, a także
zasady funkcjonowania finansowego. Dodał, że jest to jednostka budżetowa, która
będzie miała swój plan finansowy. Regulamin Organizacyjny obejmuje również takie
kwestie jak prawa i obowiązki uczestników Domu czy organizowanie kontroli
wewnętrznej.

Do Sekretarza zwrócił się Pan Dariusz Twardowski mówiąc, że § l O
Regulaminu stanowi, iż do wykonywania zadań w Domu tworzy się następujące
stanowiska pracy. Zapytał, czy to dotyczy pojedynczych etatów?

Pan Ryszard Dobiesz odpowiedział, że §10 pkt. 2 należy rozumieć łącznie
z pkt. 3, a mianowicie pracownicy są zatrudniani w zależności od potrzeb, które
odpowiadają rodzajowi i zakresowi usług świadczonych w Domu.

Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się
z dokumentami jednogłośnie (5-za) podjęli:

UCHWAŁĘ NR 443.85.2021
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Dziennego Domu Senior+
w Szczutowie/wc/wa/a stanowi załącznik nr 6 do mniejszego protokołu/.

Uwag i pytań nie było.

Ad. pkt. 6 Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu
w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu
SPZZOZ w Sierpcu.

Pan Andrzej Cześnik poinformował, iż Wydział Oświaty i Zdrowia wystąpił
z wnioskiem o wniesienie pod obrady projektu w/w uchwałyJwniosek stanowi
załącznik nr 7 do niniejszego protokół^.
Powiedział, że projekt uchwały dotyczy dodania do struktury organizacyjnej
w ramach Przychodni Specjalistycznej nowych poradni: Geriatrycznej i Chirurgii
Onkologicznej.

Pan Robert Makówka powiedział, że NFZ ogłasza dla terenu powiatu
sierpeckiego nowe postępowanie na ambulatoryjną opiekę. Dodał, że ogłoszony jest
konkurs dla powiatu sierpeckiego na badania tomografii komputerowej, o co
najbardziej zabiegali. Wyjaśnił, że chcą złożyć ofertę do dwóch postępowań, stad też
zmiana w strukturze organizacyjnej SPZZOZ. Z jednej strony jest to Poradnia
Chirurgii Onkologicznej, która pozwoli wykorzystać posiadany potencjał w zasobach
ludzkich. Dzięki temu w pełni będzie można rozwijać część poczynając od
możliwości świadczenia usług ambulatoryjnych, po hospitalizację, diagnostykę
w oparciu o ultrasonografie i tomograf, a w przyszłości o rezonans. Drugie



postępowanie dotyczy Poradni Geriatrycznej. Powiedział, że na Mazowszu takich
poradni nie ma, a więc jest to nowy produkt Funduszu. Dodał, że w swoich zasobach
od niedawna posiadają lekarza geriatrę, w związku z tym również pojawiła się chęć
wykorzystania tego potencjału.

Pan Sławomir Krystek powiedział, że z załączonych dokumentów wynika, że
wartość zamówienia w zakresie chirurgii onkologicznej wynosi nie więcej niż
62 532 zł na okres rozliczeniowy od l lipca 2021r. do 31 grudnia 2021r. Zapytał, czy
to dotyczyłoby naszej poradni?

Pan Robert Makówka odpowiedział, że ta kwota jest przeznaczona dla całego
powiatu sierpeckiego.

Pan Sławomir Krystek zapytał, czy umowa byłaby zawierana tak jak jest to
napisane w ogłoszeniu do 30 czerwca 2026r.?

Pan Robert Makówka powiedział, że tak, ale w sytuacji, gdy zostaniemy
wybrani przez Fundusz. Na chwilę obecną zostanie złożona oferta, czego również
mogą dokonać inne podmioty. Uważa jednak, że SPZZOZ Sierpc ma największe
szansę, ponieważ wiele szpitali, nawet wojewódzkich, nie ma trzech lekarzy
chirurgów onkologów. Dzięki temu, że taka poradnia byłaby w strukturze SPZZOZ
Sierpc, szczególnie najcięższe przypadki będą mogły szybciej trafić do typowo
centrów onkologicznych.

Pan Sławomir Krystek zapytał, czy poradnia chirurgii onkologicznej
funkcjonowałaby obok poradni chirurgicznej?

Pan Robert Makówka powiedział, że tak. Lokalizacja byłaby prawdopodobnie
taka sama jak poradni chirurgicznej.

Następnie Pan Sławomir Krystek zapytał o lokalizację poradnia geriatry cznej?
Pan Robert Makówka odpowiedział, że poradnia geriatryczna działałaby

wspólnie z poradnią chorób wewnętrznych poszpitalną. Miejsce jeszcze jest do
przemyślenia, jak na razie zaplanowana jest w ofercie przychodnia specjalistyczna
przy ul. Słowackiego, ale docelowo może się to zmienić. Uzależnione jest to również
od tego, jak postępować będzie Covid-19. Osobą, która będzie obsługiwać tę
poradnię będzie lek. H. O., który ma specjalizację z zakresu chorób wewnętrznych
i geriatrii.

Pan Sławomir Krystek, czy Dyrektor SPZZOZ jest w stanie zagwarantować, że
podpisanie umowy, jeśli oczywiście Fundusz wyrazi zgodę, nie będzie dostarczać
ewentualnych dodatkowych kosztów i strat?

Pan Robert Makówka powiedział, że być może jako same poradnie będą
przynosiły straty, natomiast w połączeniu z produktem szpitalnym to już tak nie
będzie wyglądać. Dodał, że tak budują swoje usługi od dwóch lat, że łączona jest
całość usługi od poradni po szpital.

Pan Sławomir Krystek zapytał, czy na tomograf wniosek również ma zostać
złożony do 7 kwietnia?

Pan Robert Makówka odpowiedział, że tak.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się

z dokumentami podjęli (4-za, l-wstrzymujący):



UCHWAŁĘ NR 444.85.2021
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały
zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu SPZZOZ w Sierpcu /uchwała
stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu/.

Uwag i pytań nie było.

Ad. pkt. 7 Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Samodzielnego
Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu do dysponowania
nieruchomościami na cele budowlane.

Pan Ryszard Dobiesz oznajmił, iż sprawa dotyczy wniosku złożonego przez
Pana Dyrektora na poprzednim posiedzeniu Zarządu. Pan Robert Makówka
tłumaczył, że chce złożyć wniosek o pozwolenie na budowę, do czego potrzebne mu
jest oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością. W związku z tym
zasadnym jest podjęcie w/w uchwały. Uchwała upoważnia do dwóch rzeczy.
Po pierwsze upoważnia Dyrektora do dysponowania na cele budowlane
nieruchomościami stanowiącymi działki: nr. ewid. 1069/6, nr. ewid. 1070/1, 1069/4
nr. , Nr Ks. W. l E/00020013/4, nr ewid. 2468/8 i nr ewid. 2468/9, Nr Ks. W. PL
1E/00020477/4. Po drugie upoważnia Dyrektora do złożenia oświadczenia
o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane.
Sekretarz nadmienił, iż upoważnienie to dotyczy wszystkich trzech inwestycji, które
zostały dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Pan Robert Makówka powiedział, że być może będzie potrzebne również
upoważnienie w kwestii postawienia nowego zbiornika z tlenem, w związku z czym
podjęcie tejże uchwały zamknie temat w całości. Dodał, że zostanie mu przekazanie
również upoważnienie od Burmistrza Miasta Sierpca, ponieważ zbiornik, ze względu
na przepisy przeciwpożarowe, będzie musiał stać na działce miejskiej.

Pan Dariusz Twardowski zwrócił się z pytaniem do Sekretarza, czy od
momentu podjęcie tejże uchwały, Pan Dyrektor będzie mógł podejmować decyzje
sam, a członkowie zarządu nie będę o tym wiedzieć?

Pan Ryszard Dobiesz odpowiedział, że Dyrektor szpitala ma w posiadaniu
zależnym nieruchomości powiatu. W związku z tym wszystko to, co Dyrektor robi na
tych działkach musi mieć upoważnienie Zarządu Powiatu. Ze względu na to, że
zamierza wykonać zadanie związane z rezonansem, parkingiem i windą, Dyrektor
jako inwestor musi do wniosku o pozwolenie na budowę dołączyć dokumenty
poświadczające prawo do dysponowania gruntem na te cele. W uchwale cele te
zostały jasno określone.

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

UCHWAŁĘ NR 446.85.2021
w sprawie upoważnienia Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu do dysponowania nieruchomościami na
cele budowlane /uchwala stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu/.



Następnie Pan Marek Chyliński zwrócił się z pytaniem do Dyrektora SPZZOZ,
kiedy zostanie przedłożone sprawozdanie za IV kwartał?

Pan Robert Makówka odpowiedział, że w dniu dzisiejszym zostanie
prawdopodobnie złożone sprawozdanie finansowe szpitale. Czekają obecnie na
opinię biegłej. Dodał, że dwa dni temu zostało wydane rozporządzenie, które
przesunęło o miesiąc składanie sprawozdań. Pojawiła się taka propozycja od strony
biegłej, aby o miesiąc to badanie przesunąć. Natomiast od dnia wczorajszego bardzo
dynamicznie są prowadzone rozmowy z Panią biegłą. Wobec powyższego, dzisiaj do
godziny 15:00 zostanie złożone całe sprawozdanie finansowe za 2020 r. łącznie
z opinią biegłej. Następnie zaproponował, aby zorganizować spotkanie, na które
zostaliby zaproszeni wszyscy radni powiatowi. Na spotkaniu tym Dyrektor wspólnie
z Główną Księgową przedstawiłby sprawozdanie finansowe oraz poszczególne
elementy zestawienia rachunku zysków i strat. Dodał, że takie spotkanie zostało
zorganizowane w ubiegłym roku, na którym radnych było niewielu. Uważa, że takie
spotkanie wyjaśniłoby wiele kwestii, ponieważ podczas posiedzeń Komisji temat jest
omawiany dosyć szybko, a później pojawiają się znaki zapytania.

Pan Andrzej Cześnik oraz Pan Sławomir Olejniczak uznali, że pomysł
zorganizowania takiego spotkania jest jak bardziej zasadny, ponieważ radni będą
mogli zadać pytania i rozwiać ewentualne wątpliwości. Starosta dodał, że ustalą
odpowiedni moment zorganizowana takiego spotkania, aby jak najwięcej radnych
mogło wziąć w nim udział.

Następnie Pan Robert Makówka nawiązał do należności, które są od lekarzy
chirurgów. Wyjaśnił, że wobec dwóch lekarzy zastosowano zajęcie hipoteki, a dla
jednego zajęcie samochodu. Dodał, że sprawa jest świeża, ponieważ w dniu
wczorajszym wpłynęły z prokuratury dokumenty. W związku z tym trwa dyskusja,
w jaki sposób powinno to zostać ujęte w księgach szpitala, czy tworzyć np. rezerwę.
Ta sytuacja jednak pokazuje, że sprawa chirurgów jest w toku.

Pan Andrzej Cześnik zapytał, ilu obecnie pacjentów przebywa w szpitalu?
Pan Robert Makówka odpowiedział, że liczba pacjentów utrzymuje się cały

czas na tym samym poziomie, czyli ok. 105 pacjentów. W dniu dzisiejszym 10 osób
opuściło szpital. Wyjaśnił, iż dostawy tlenu są zabezpieczone.

Pan Andrzej Cześnik zapytał, czy sprawy organizacyjne również są
zabezpieczone?

Pan Robert Makówka odpowiedział, że ciężko j est, ale ma nadziej e,
że sytuacja poprawi się po świętach wielkanocnych. Dodał, że zmniejszyła się obsada
lekarska o jednego lekarza, ale zostały dobrane dodatkowo dwie pielęgniarki.
Z pewnością personel ma dużo więcej pracy, niż było to jesienią.

Następnie Starostowie na ręce Dyrektora Pana Roberta Makówki złożyli
najserdeczniejsze życzenia dla całego personelu szpitala z okazji zbliżających się
Świąt Wielkanocnych.

Więcej pytań i uwag nie było.



Ad. pkt. 10 Przyjęcie protokołów: Nr 79.2021 z dnia 3 lutego 2021r.; Nr 80.2021
Z dnia 5 lutego 2021r.

Członkowie zarządu przyjęli w/w protokoły nie wnosząc uwag.

Ad. pkt. 11 Sprawy różne.

Pan Andrzej Cześnik poinformował, iż Dyrektor SPZZOZ w Sierpcu złożył
wniosek o wcześniejsze zatarcie kary porządkowej. W piśmie argumentuje to tym, że
w wykonywaniu obowiązków wykazał się rzetelnością i starannością, doprowadzając
do osiągnięcia wysokich, dodatnich wyników finansowych w latach zarządzania
podmiotem leczniczym. Ponadto wskazał, że jest zaangażowany w rozwój szpitala co
znajduje odzwierciedlenie w sprawozdaniach finansowych poszczególnych lat,
w których zarządzał SPZZOZ w Sierpcu. W takiej sytuacje, jak pisze Dyrektor,
krzywdzące jest pozostawienie w aktach osobowych dokumentu nielicującego
z osiągniętymi efektami.

Pan Ryszard Dobiesz poinformował, iż kara porządkowa, po upływie roku
i z mocy prawa ulega zatarciu. Natomiast pracodawca na wniosek pracownika może
ten okres skrócić. Wobec powyższego Dyrektor szpitala z tego korzysta pisząc
wniosek o wcześniejsze zatarcie kary. Następnie Sekretarz zwrócił uwagę, iż trwa
kontrola SPZZOZ, którą przeprowadza Komisja Rewizyjna. Zasugerował, aby
podjęcie decyzji o zatarciu kary porządkowej odłożyć do ustaleń kontroli SPZZOZ
w Sierpcu, tym bardziej, że zostało również skierowane pismo do Dyrektora, aby
w ramach realizowanej polityki kadrowej przedstawił kilka kwestii.

W związku z powyższym członkowie zarządu zaaprobowali sugestię
Sekretarza Pana Ryszarda Dobiesza.

Na tym posiedzenie Zarządu Powiatu zakończono.

Protokołowała

Katarzyna Ibmaszewska

Zarząd

Andrzej Cześnik

Sławomir Olejniczak

Sławomir Krystek

Dariusz Twardowski

Marek Chyliński



do Drot

LISTA OBECNOCI
CZŁONKÓW ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

na posiedzeniu w dniu 31 marca 2021 r.

L.p. Nazwisko i imię Funkcja Podpis

1. Andrzej Cześnik Starosta

2. Sławomir Olejniczak Wicestarosta

3. Sławomir Krystek Członek

4. Marek Chyłiński Członek

5. Dariusz Twardowski Członek



ZARZĄD POWIATU
^-Nr ...A do protokołu sierp^ dnia 30.03.2021 r.
z posiedzenie £arz< du Powiatu

BRZ.0022.10.2021

Działając na podstawie § 76 ust 2 Statutu Powiatu Sierpeckiego (Dz. Urz. Woj.
Maź. z 2019r. póz. 499), zapraszam na 85 posiedzenie Zarządu Powiatu, które
odbędzie się w dniu 31 marca 2021r. r. o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Starostwa
Powiatowego w Sierpcu.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie wniosku o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Sierpcu.
4. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do składania oświadczenia woli
w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Dziennego Domu
Senior+ w Szczutowie.
& Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Dziennego
Domu Senior+ w Szczutowie.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu
projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu SPZZOZ
w Sierpcu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Samodzielnego Publicznego
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu do dysponowania nieruchomościami
na cele budowlane.

•8. Zapoznanie się z informacją o umorzeniu, odroczeniu lub rozłożeniu na raty
należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, należnych Powiatowi
Sierpeckiemu lub jego jednostkom podległym w 2020r zgodnie z Uchwałą Nr
286.XLVI.2014 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 lutego 2014r. z późń. zm.

»9. Zapoznanie się z informacją z gospodarowania majątkiem ruchomym w roku
obrotowym w 2020r. zgodnie z Uchwałą Nr 816.154.2014 Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 22 stycznia 2014r. z późń. zm.
10. Przyjęcie protokołów: Nr 79.2021 z dnia 3 lutego 2021r.; Nr 80.2021 z dnia 5 lutego
2021 r.
11. Sprawy różne.
12. Zamknięcie posiedzenia.

STAROSTA

/(rf
Andrzej SłfWłifir Cześnik


