
RADA POWIATU W SIERPCU

w Sierpcu ul. Świętokrzyska 2 a

Biuro Rady i Zarządu Powiatu Rok 2018

Nr sprawy

S P R A W A
PROTOKÓŁ NR IV.2018 Z POSIEDZENIA 

RADY POWIATU W SIERPCU 
W DNIA 28 GRUDNIA 2018 ROKU

Rozpoczęto 28 grudnia 2018 roku 

Zakończono 28 grudnia 2018 roku



PROTOKÓŁ Nr IV.2018 

RADY POWIATU W SIERPCU 

z dnia 28 grudnia 2018 roku

Przewodniczył: Pan Juliusz Gorzkoś -  Przewodniczący Rady Powiatu w Sierpcu,

Protokołowała: Dominika Pawłowska - inspektor w Biurze Rady i Zarządu Powiatu 
w Sierpcu.

Sesję rozpoczęto o godzinie 9:00.

Na stan 17 radnych ustawowego składu Rady Powiatu w Sierpcu w obradach 
uczestniczyło 16 radnych /Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 
protokołu/.

Ponadto w obradach uczestniczyli:

1) Pan Ryszard Dobiesz -  z-ca Naczelnika Wydziału Organizacji i Nadzoru,

2) Pan Krzysztof Sobiecki -  Skarbnik Powiatu,

3) Pan Jarosław Dołhun -  Radca prawny,

4) Pani Agnieszka Gorczyca- Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Sierpcu,

5) Pan Rafał Wiśniewski -  Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu 
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.

Ad. pkt 1.

Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza obrad.

Przewodniczący Rady -  Pan Juliusz Gorzkoś otworzył IV sesję Rady Powiatu 
w Sierpcu. Stwierdził ustawowe kworum do podejmowania prawomocnych uchwał. 
W momencie otwarcia obrad sesji obecnych było 16 radnych (nieobecny: Jan 
Laskowski).

Na sekretarza obrad Przewodniczący Rady powołał Pana Sławomira Krystka.

Ad. pkt 2.

Przyjęcie protokołu z sesji Rady Powiatu w Sierpcu.

Pan Przewodniczący zapytał, czy Radni mają uwagi do Protokołu Nr 1.2018 
z 22 listopada 2018 roku?

Uwag do protokołu nie zgłoszono.
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W związku z powyższym Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad 
przyjęciem Protokołu Nr 1.2018 z dnia 22 listopada 2018r.

Głosowanie:

za -16 .

W wyniku głosowania został przyjęty Protokół Nr 1.2018 roku z dnia 22 listopada 
2018 roku.

Pan Przewodniczący zapytał, czy Radni mają uwagi do Protokołu Nr 11.2018 
z 4 grudnia 2018 roku?

Uwag do protokołu nie zgłoszono.

W związku z powyższym Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad 
przyjęciem Protokołu Nr 11.2018 z dnia 4 grudnia 2018r.

Głosowanie:

^  za-16 .

W wyniku głosowania został przyjęty Protokół Nr 11.2018 roku z dnia 4 grudnia 2018 
roku.

Ad. pkt 3.

Ustalenie porządku obrad.
Pan Przewodniczący powiedział, że proponowany porządek obrad sesji radni 
otrzymali wraz z materiałami na sesję, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego 
protokołu.
Zapytał, czy są uwagi do zaproponowanego porządku obrad?

Uwag nie zgłoszono.

Przystąpiono zatem do realizacji porządku obrad sesji Rady Powiatu w Sierpcu 
w dniu 28 grudnia 2018 roku.

Ad. pkt 4.
Informacje Przewodniczącego, Przewodniczących Komisji i Klubów.
Pan Przewodniczący poinformował, iż do Biura Rady i Zarządu Powiatu wpłynęły 
następujące pisma:

1) Wojewody Mazowieckiego na temat analizy oświadczeń majątkowych 
złożonych za 2017 rok oraz na zakończenie kadencji 2014-2018 /Pismo 
sanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu/,

2) analiza oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych Rady Powiatu w 
Sierpcu V kadencji, członków Zarządu Powiatu w Sierpcu V kadencji oraz 
kierowników jednostek organizacyjnych /Pismo sanowi załącznik nr 4 do 
niniejszego protokołu/,
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3) Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu na temat „Bezrobocia 
w Powiecie Sierpeckim” według danych na 30 września 2018 roku /Pismo 
sanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu/,

4) Firmy Hollywood S.A. dotyczące wspólnego posiedzenia Komisji 
Infrastruktury i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Powiatu 
w Sierpcu oraz Komisji Bezpieczeństwa, Ładu, Porządku Publicznego 
i Komunikacji Rady Miasta w Sierpcu /Pismo sanowi załącznik nr 6do 
niniejszego protokołu/,

5) Gratulacje od Wojewody Mazowieckiego w związku z wyborem do organów
samorządu terytorialnego w województwie mazowieckim /Pismo sanowi
załącznik nr 7 do niniejszego protokołu/,

6) Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku 
w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu 
w Sierpcu projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2019-2035 /Pismo sanowi załącznik 
nr 8 do niniejszego protokołu/,

7) Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku 
w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu 
w Sierpcu projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu 
Sierpeckiego na 2019 rok /Pismo sanowi załącznik nr 9 do niniejszego 
protokołu/,

8) Wydziału Oświaty i Zdrowia na temat wyboru dwóch przedstawicieli Rady 
Powiatu w Sierpcu którzy będą powołania jako przedstawiciele Zarządu 
Powiatu w Sierpcu do prac w Komisji Konkursowej mającej na celu 
rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań 
publicznych Powiatu Sierpeckiego przez organizacje pozarządowe /Pismo 
sanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu/,

9) Opinia Komisji Budżetu i Promocji Powiatu na tema WPF na lata 2019-2035 i 
Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2019 rok /Pismo sanowi załącznik nr 11 do 
niniejszego protokołu/,

10) oświadczenie Pana Pawła Pakieły o rezygnacji z członkostwa w Klubie 
PSL /Pismo sanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu/,

11) zgłoszenie Klubu radnych pod nazwą „Dla przyszłości Powiatu” w skład 
którego wchodzą: Pan Przemysław Burzyński-Przewodniczący Klubu, Pan 
Paweł Pakieła -  Wiceprzewodniczący, Pani Ewa Nowakowska -  Sekretarz 
Klubu /Pismo sanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu/.

Pan Przewodniczący poprosił o zabranie głosu Przewodniczącego Komisji 
Budżetu i Promocji Powiatu i Przewodniczących Klubów.
Pan Sławomir Olejniczak — Przewodniczący Komisji Budżetu i Promocji 
Powiatu oznajmił, że w okresie międzysesyjnym odbyły się dwa posiedzenia 
Komisji Budżetu i Promocji Powiatu. Pierwsze posiedzenie odbyło się dnia 17 
grudnia 2018 roku, na którym to pozytywnie zaopiniowano następujące projekty 
uchwał:



1) w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2019 rok,
2) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 
2019-2035.

Kolejne posiedzenie komisji odbyło się dnia 27 grudnia 2018 roku na którym to 
pozytywnie zaopiniowano następujące projekty uchwał:

1) w sprawie upoważnienia w 2019 r. 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,
2) zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wielolotniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2018-2034,
3) zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego 
na 2018 rok,
4) w sprawie ustalenia wydatków budżetu Powiatu Sierpeckiego, które nie 
wygasają z upływem 2018 roku oraz określenia planu finansowego i terminu 
dokonania tych wydatków,
5) w sprawie Statutu Powiatu Sierpeckiego.

Ad. pkt 5.
Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu między sesjami Rady Powiatu.
/Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu między sesjami Rady Powiatu stanowi 
załącznik nr 14 do niniejszego protokołu./
Pan Przewodniczący poinformował, że radni niniejszą informację otrzymali 
w materiałach na sesję. Zapytał, czy są pytania do niniejszego punktu?
Pan Wojciech Rychter powiedział, że z dniem 1 stycznia 2019 roku wchodzi 
w życie nowe Rozporządzenie Ministra Zdrowia, dotyczące przeliczenia ilości 
pielęgniarek i położnych do ilości łóżek. Zapytał, jakimi kryteriami Zarząd się 
kierował, jeśli chodzi o zmniejszenie ilości łóżek? Dodał, że tabela w sprawozdaniu 
zawiera dane, że na oddziale chirurgicznym nastąpi zmniejszenie o 22 łóżka. 
Następnie radny podkreślił, że jeżeli chodzi o oddział ginekologiczny, który przynosi 
najwięcej strat to tam zmniejszono tylko o 12 łóżek. Tak samo się przedstawia 
sprawa na oddziale neonatologicznym. Łóżek zostało zmniejszonych o 5, natomiast 
pozostało 12. Zapytał, jaka jest średnia liczba chorych na oddziałach przeliczając na 
dobę?
Pan Przewodniczący podkreślił, że Rada Powiat ani Zarząd nie ma prawa 
dokonywania zmian w niniejszym zakresie. Powiedział, że Rada Powiatu musi zająć 
stanowisko, które zostanie przekazane Wojewodzie Mazowieckiemu, który prowadzi 
odpowiedni rejestr i musi wyrazić zgodę. Rada Powiatu przedstawia tylko stanowisko 
w przedmiotowej sprawie.
Pani Ewa Nowakowska odnosząc się do sprawozdania Starosty Sierpeckiego 
zapytała o wprowadzone zmiany w regulaminie organizacyjnym Starostwa 
Powiatowego w Sierpcu. Zapytała, czego dotyczyły te zmiany oraz czym były 
spowodowane i czym będą skutkować?

4



Pan Jarosław Ocicki powiedział, że dostosowanie szpitala do funkcjonowania w 
2019 roku jest wymogiem ustawowym. Następnie poprosił Pan Rafała 
Wiśniewskiego -  Dyrektora SPZZOZ w Sierpcu o przedstawienie szczegółów 
sprawy.
Pan Przewodniczący oznajmił, że w porządku obrad sesji, niniejszy temat jest w 
następnym punkcie, więc w odpowiednim momencie Pan Dyrektor szpitala zabierze 
głos w sprawie.
Pan Starosta odpowiadając na pytanie Pani Ewy Nowakowskiej wyjaśnił, że 
zachodziła konieczność dostosowania się do ustawy o samorządzie powiatowym oraz 
do zmian w Statucie Powiatu Sierpeckiego. Dodał, że na chwilę obecną nie zostały 
poczynione zmiany. Natomiast jeśli będą jakieś planowane, to radni zostaną 
poinformowani.
Głos zabrał Pan Ryszard Dobiesz -  z-ca Naczelnika Wydziału Organizacji i 
Nadzoru który wyjaśnił, że pytanie Pani radnej dotyczyło regulaminu 
organizacyjnego urzędu, który uchwala Zarząd Powiatu, który tworzy strukturę 

^  organizacyjną Starostwa.
Pan Paweł Pakieła odnosząc się do przedłożonego sprawozdania z działalności 
Zarządu Powiatu oznajmił, że na str 4 niniejszego dokumentu, została zawarta 
informacja, iż zostały dokonane zmiany w regulaminie organizacyjnym Starostwa 
Powiatowego w Sierpcu. Dodał, że podejrzewa, iż stad się pojawiło pytanie radnej. 
Pan Starosta wyjaśnił, że zmiana w regulaminie organizacyjnym Starostwa 
Powiatowego w Sierpcu jest kwestią kosmetyczną. Został powołany Pan Ryszard 
Dobiesz na zastępcę Naczelnika Wydziału Organizacji i Nadzoru.

Więcej pytań i uwag w niniejszym punkcie nie było.

Ad. pkt 6.
Interpelacje i zapytania radnych.
Pan Paweł Pakieła zapytał, kiedy zostaną powołane pozostałe komisje stałe Rady 

^  Powiatu w Sierpcu?
Pan Wicestarosta powiedział, że pozostałe komisje stałe zostaną powołane po 
wejściu w życie zapisów nowego Statutu Powiatu Sierpeckiego. Dodał, że nie 
wszystkie osoby złożyły deklarację do pracy w danym składzie komisji. Oznajmił, że 
na sesji, która odbędzie się w styczniu 2019 roku, zostaną powołane pozostałe 
komisje Rady Powiatu w Sierpcu.
Pan Przemysław Burzyński zapytał, jakie są zaplanowane inwestycje drogowe na 
2019 rok na terenie miasta Sierpca na drogach powiatowych? Dodał, że jeśli są już w 
tym zakresie plany to chciałby wiedzieć, gdzie i jaki jest przewidziany termin 
rozpoczęcia prac? Następnie radny oznajmił, że chciałby aby tabelarycznie został 
przedstawiony wykaz inwestycji drogowych (remonty, budowy, przebudowy na 
terenie Powiatu Sierpeckiego) w latach 2010-2018 z wyszczególnieniem na źródła 
finansowania. Radny dodał, że niniejszą interpelację złoży na piśmie. Kolejna 
interpelacja, którą złoży na piśmie dotyczy sprawozdania o przychodach kosztach
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i wyniku finansowym SPZZOZ w Sierpcu za III kwartał 2018 roku i określenia jakie 
są proporcje kosztów poszczególnych oddziałów w stosunku do wynagrodzenia 
i innych kosztów związanych z podziałem na oddział, koszty lekarzy, koszty 
pielęgniarek, koszty sprzętu materiał oraz inne koszty. Kolejna interpelacja, którą 
radny złoży na piśmie, dotyczy planu kosztów na III kwartał 2018 rok w SPZZOZ 
w Sierpcu, dotycząca kontraktów lekarskich. Radny dodał, że w zestawieniu które 
radni otrzymali nie ma takiej pozycji wyszczególnionej, jest tyko wykonanie za III 
kwartał. Zapytał, co wchodzi w skład pozycji -  pozostałe kontrakty, gdzie jest tylko 
wskazanie wykonania oraz dynamika realizacji która wynosi 104% w stosunku do 
dynamiki realizacji z roku 2017 w wysokości 48%. Kolejne pytanie z interpelacji 
dotyczy kwestii, czy szpital ma już wynegocjowane kontakty z lekarzami na 2019 rok 
na wszystkie oddziały. Następnie radny chciał uzyskać informację na temat 
przeprowadzonych kontroli w SPZZOZ w Sierpcu. Zapytał, czy są prowadzone 
jakieś czynności kontrolne, jeśli tak to jakie, radny chciałby się dowiedzieć ile 
zostało przeprowadzonych kontroli przez instytucje uprawnione w okresie 2010- 

£  2018? Dodał, że niniejsza informacja winna zostać przedstawiona według zawartej
w interpelacji pisemnej tabeli.
Pan Przewodniczący oznajmił, że wszystkie zadane pytania przez radnego, będą 
tematem obrad następnych punktów z prządku obrad sesji.
Pan Przemysław Burzyński podkreślił, że interpelacje składa na piśmie i oczekuje 
odpowiedzi na nie również na piśmie według przedstawionych wykazów 
tabelarycznych.
Więcej pytań i uwag w niniejszym punkcie nie było.

Ad. pkt 7.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, 
kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów 
Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za III kwartał 2018 roku.

Q  Pan Przewodniczący poinformował, że niniejszy projekt uchwały otrzymali radni 
w materiałach. Zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos w tym punkcie obrad?
Dodał, że w obradach sesji uczestniczy Pan Rafał Wiśniewski -  Dyrektor SPZZOZ 
w Sierpcu, który udzieli wszelkich wyjaśnień na zaistniałe pytania.
Pan Przemysław Burzyński kontynuując swoją poprzednią wypowiedź poprosił 
o przybliżenie planu kosztów na 2018 rok dotyczących kontraktów lekarskich . 
Według tabeli nr 12, którą otrzymano wraz ze sprawozdaniem wykonanie kontraktów 
lekarskich jest na poziomie 4.872.663, 53 zł, co stanowi 112% w stosunku do roku 
2017. Jednak w niniejszym sprawozdaniu nie został wskazany plan kosztów oraz 
wskaźnik realizacji wykonania.
Pan Przewodniczący powiedział, że pod koniec roku 2017 podpisywano kontrakty 
bo wcześniejsze umowy dobiegły końca. Wówczas ustalono, że zwiększenie 
kontraktów lekarskich w roku 2018 jest na sumę 330.000 zł. Podkreślił, że jeżeli 
kontrakty lekarskie za trzy kwartały w stosunku do roku 2017 wzrosły o 520.000 zł,
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więc już dawno zostało zrealizowane co było planowane.
Pan Rafał Wiśniewski -  Dyrektor SPZZOZ w Sierpcu wyjaśnił, że podana kwota 
była szacowaną kwotą wliczaną przez główną księgową, która wyliczona była na 
podstawie konkursu głównego na kontrakty lekarskie. Dodał, że ona nie 
uwzględniała rzeczywistego wypracowania godzin przez danego lekarza. Ponadto 
stawki lekarskie są różne, gdzie w między czasie lekarzy odchodzili z pracy, 
a przychodzili następni i nie było w ogóle uwzględnianych kosztów poradni, które 
w międzyczasie funkcjonowały. W grudniu 2017 roku część oddziałów w ogóle nie 
miała złożonych przez lekarzy ofert na pracę. Stąd te koszty wówczas oszacowane 
przez główną księgową nie podlegały ponownej kalkulacji. Podkreślił, że żadne 
stawki nie uległy zmniejszeniu wręcz była tendencja wzrostowa.
Pan Przemysław Burzyński powiedział, że skoro nie było planu to w ogóle nie było 
założenia na wysokość kosztów.
Pan Rafał Wiśniewski -  Dyrektor SPZZOZ W Sierpcu wyjaśnił, że nikt nie 
powiedział, że planu nie było. Plan finansowy w służbie zdrowia tworzony jest do 30 

^  czerwca danego roku, który jest zatwierdzany przez organ założycielski. Służba 
zdrowia opiera się na innej specyfice niż jednostki budżetowe.
Pan Sławomir Olejniczak powiedział, że analizując przedłożone sprawozdanie 
należy zwrócić uwagę na tabelę nr 16 tj. wykonanie przychodów i kosztów za III 
kwartał 2018 roku przez poradnie specjalistyczne. Należy zwrócić uwagę, że 
większość wykonania w tych poradniach jest na minusie. W tym zakresie ratuje tutaj 
tylko poradnia chirurgii ogólnej. We wcześniejszych latach poradnie bardziej 
zamykały się wynikiem dodatnim. Teraz dużo jest tych minusów. Zapytał, co jest 
tego przyczyną?
Pan Rafał Wiśniewski -  Dyrektor SPZZOZ w Sierpcu wyjaśnił, że zlecenia stałe 
są od lat nie zmieniane, natomiast systematycznie rosną koszty funkcjonowania 
całego szpitala. Tam gdzie są największe wzrosty, dotyczą głównie poradni, które nie 
pracowały przez cały okres 2018 roku. Wyjaśnił, że tam te koszty się „rozbujały” 
nieproporcjonalnie. Sam sposób sporządzania tego sprawozdania jest określony w 

0  ustawie. Tabele są narzucone przez ustawę, co mają zawierać. Podkreślił, że ta forma 
sporządzania sprawozdania jest zgodna z ustawą.
Pan Paweł Pakieła chciałby uzyskać więcej informacji na temat planów remontów i 
modernizacji. Dodał, że w przedłożonym sprawozdaniu jest mowa o budowie 
nowego pawilonu z przeznaczeniem na izbę przyjęć. Radny poprosił o przybliżenie 
tematu.
Pan Rafał Wiśniewski -  Dyrektor SPZZOZ w Sierpcu wyjaśnił, że budowa izby 
przyjęć była planowana przez Zarząd Powiatu oraz przez Dyrekcję placówki w 
poprzedniej kadencji. Z uwagi na fakt, iż nie doszła do skutku sprzedaż ziemi w 
miejscowości Studzieniec, to budowa izby przyjęć nie miała możliwości zaistnieć. 
Decyzją Zarządu został wybrana dokumentacja projektowa. Jeżeli tylko będą na to 
środki finansowe to planowany jest I etap inwestycji dlatego, że jest jeszcze temat 
realizacji termomodemizacji budynku głównego i składany jest jeszcze wniosek na 
dobudowę wnęki przy oddziale rehabilitacyjnym i pediatrycznym, aby te oddziały
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były dostosowane do Rozporządzenia Ministra Zdrowia. Podkreślił, że wynik 
finansowy jest lepszy, jednak nie ma już takiego pojęcia jak nadwykonania, ponieważ 
duża część szpitala jest rozliczana na podstawie ryczałtu. Są czynione starania żeby 
wynik był jak najlepszy. Ten wynik niestety jest na poziomie ujemnym. Są czynione 
starania, aby strata nie była większa niż amortyzacja, tak żeby ten wynik finansowym 
był dodatni.
Pan Przewodniczący powiedział, że w tabeli nr 17 sprawozdania jest wykazane, że 
w podstawowej opiece zdrowotnej w 2017 roku dla przychodni jest wynik 964.000 
zł. W roku 2018 jest 2.079.000 zł. Wobec powyższego z przedłożonego materiału 
można wywnioskować, że stawka kapitacyjna wzrosła minimum dwukrotnie, gdyż to 
warunkuje przychody POZ-tu. W opisowy materiale zostało zawarte, że wynik 
finansowy opieki zdrowotnej sukcesywnie jest coraz lepszy w porównaniu do okresu 
2017 i jest wyższy o kwotę 80.000 zł. Powiedział, że „przychody wzrosły dwukrotnie 
i analizując te dwa lata można stwierdzić, że jest współczynnikiem efektywności, 
gdyż to określa należyte wykorzystanie, nadzór i dozór nad sprawowanym odziałem 
czy zakładem pracy. Jeżeli w 2017 roku współczynnik efektywności wynosił 59% to 
znaczy, że trzeba było zainwestować 59 groszy, żeby uzyskać złotówkę. I to samo 
jeśli koszty zostaną odniesione do stawki kapitacyjnej, która teraz obowiązuje. 
Biorąc pod uwagę, że zostało zawarte iż jest 80.000 zł zysku to współczynnik 
efektywności jest 73%. Wówczas trzeba 73 groszy, żeby uzyskać złotówkę 
przychodu”. Dodał, że „należy się zastanowić w jaki sposób to wszystko funkcjonuje, 
kiedy widać, że jest rozrzutność bo nie wiadomo skąd koszty jakieś powstały. Jeżeli 
zostanie odniesione 59% efektywności to trzeba byłoby, żeby koszty były 1.180.000 
zł, a nie 1.500.000 zł”.
Pan Rafał Wiśniewski -  Dyrektor SPZZOZ w Sierpcu oznajmił, że nie można 
porównywać wyniku finansowego POZ-tu z roku 2018 do roku 2017 dlatego, że 
wówczas w roku 2017 nie było nocnej świątecznej pomocy lekarskiej. Szpital 
świadczy tę usługę udzielając ją przez podwykonawcę tj. Wojewódzką Stację 
Pogotowia Ratunkowego. Podkreślił, że z tego zostają niewielkie środki dla szpitala. 
Koszt wykazany na poziomie 80.000 zł dotyczy pozycji 1 i stawka kapitacyjna 
wzrosła w sposób nieznaczny, a nie dwukrotnie. Dochody nie wzrosły dwukrotnie . 
Podkreślił, że jest nowa pozycja, która się pojawiła razem z wejściem szpitali do 
sieci.
Pan Przewodniczący zapytał, ile jest zespołów w NPL-u?
Pan Rafał Wiśniewski -  Dyrektor SPZZOZ w Sierpcu odpowiedział, że są dwa 
zespoły, wyjazdowy i stacjonarny.
Pan Wojciech Rychter zapytał o koszty i wydatki związane z kosztami pracy o ile 
wzrosły procentowo? Następnie radny zapytał, ile i jakie jest obłożenie dobowe na 
oddziałach oraz ile zostało przyjętych porodów dobowych jeżeli chodzi o oddział 
neonatologiczny?
Pan Rafał Wiśniewski -  Dyrektor SPZZOZ w Sierpcu odnosząc się do zapytania 
dotyczącego procentowego wzrostu kosztów wyjaśnił, że na ten temat szczegółowej 
informacji udzieli w formie pisemnej. Dodał, że część pieniędzy szpital otrzymuje na



wyrównanie wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych. Następnie Pan Dyrektor 
wyjaśnił, że średnie obłożenie na oddziale wewnętrznym wynosi 67,5%, na oddziale 
chirurgicznym- 24%, na oddziale rehabilitacyjnym -  85%, na oddziale 
pediatrycznym 42,5%, na oddziale ginekologiczno - położniczy - 26%, na oddziale 
neonatologicznym -  18%, na oddziale anestezjologi - 65%.
Pan Przemysław Burzyński odnosząc się do tabeli nr 4 z niniejszego sprawozdania 
zapytał o inwestycje, które nie mają żadnego stopnia wykonalności?
Pan Rafał Wiśniewski — Dyrektor SPZZOZ w Sierpcu wyjaśnił, że to 
niewykonanie inwestycji dotyczy parkingu przy przychodni specjalistycznej. 
Wyjaśnił, że tam otrzymano zgodę na wycinkę drzew, jednak nie ogłoszono 
przetargu na realizacje inwestycji, ponieważ podjęto rozwiązanie, że w okresie 
jesiennym cena realizacji byłaby bardzo wysoka. Na wiosnę roku następnego zostaną 
podjęte działania mające na celu zakończenie zadania. Natomiast jeśli chodzi 
o następną inwestycję, która była zaplanowana to planowane było ogrodzenie 
szpitala. Jednak później zgłosił się lokalny inwestor zainteresowany budową 
parkingu, który dzierżawi ten teren bezpośrednio przyległy między parkingiem a 
lotniskiem i chce wybudować w tym miejscu parking. Poprzednia rada podejmowała 
w tym temacie uchwałę. Jednak z uwagi na okres zimowy termin wykonania 
inwestycji nie został określony. W ramach dzierżawionego terenu i budowy parkingu 
byłby ujęty zapis, że również ma zostać ogrodzony teren.
Pan Przemysła Burzyński zapytał, czy badania wykonywane na nowo zakupionym 
sprzęcie tj. laparoskopie i endoskopie w jakiś sposób rekompensują spłatę kredytu? 
Pan Rafał Wiśniewski -  Dyrektor SPZZOZ w Sierpcu wyjaśnił, że sama 
endoskopia nie jest dochodowa. Natomiast sprzęt jest niezbędny do diagnostyki oraz 
do hospitalizacji w oddziałach.
Pan Wicestarosta odnosząc się do zapytań Pana Pakiety i Pana Rychtera, którzy 
zadają pytania do budżetu szpitala za III kwartał 2018 roku, oznajmił, że Ci Panowie 
byli w koalicji rządzącej w trakcie IV kadencji, natomiast Pan Rychter był 
Wicestarostą odpowiedzialnym za sprawy szpitala. Pan Wicestarosta oznajmił, że jest 
zaskoczony pytaniami radnych, ponieważ Ci radni znają odpowiedzi najlepiej. To 
właśnie Ci radni powinni odpowiedzieć, jak to było w 2018 roku.
Pan Przewodniczący odnosząc się do tabeli nr 5 powiedział, że tam zostały zawarte 
informacje o przekazanej dotacji z powiatu. Wyjaśnił, że to jest bardzo 
wprowadzająca w błąd informacja. Dodał, że w roku 2013 szpital pobrał kredyt 
konsolidacyjny w wysokości 6.800.000 zł. Rata tego kredytu corocznie wynosiła 
453.333 zł. Wyjaśnił, że jeżeli szpital spłacał tę ratę w wysokości 453.333 zł, to 
dostawał od Powiatu równowartość tej kwoty. Ta suma jest właśnie tym pojęciem 
dotacji powiatu. Ona występowała w kilku miejscach przewyższająca niejednokrotnie 
te 453.3333 zł. Jak się okazywało to te pojęcie było hasłowe. Przy tych 856.000 zł, to 
jest 18.243.000 co miesiąc przez 36 miesięcy. Czyli jeżeli dojdziemy do 12 miesięcy 
tej raty to jest to kwota około 219.000 zł. Czyli z 450.000 zł się wyzerowało, bo 
szpital ponosi środki, płaci kasę i dostaje potem zwrot z innego źródła. Dodał, że pod 
koniec IV kadencji Rady Powiatu, szpital pobrał kolejny kredyt w wysokości



7.800.000 zł, który wchłonął kredyt poprzedni. Czyli jeżeli w taki sposób będzie się 
podchodzić do dotacji, że szpital będzie spłacał jakąś tam sumę to tak naprawdę 
będzie tylko hasłowo dotowany przez powiat. Tak to funkcjonuje przez 2016 i 2017 
rok. W międzyczasie były jeszcze koszty oddymiania, których nikt nie dotykał. Jest 
odpowiednia umowa podpisana z nadzorem. Jeżeli tam były popełnione różne 
wydatki, które są finansowane z funduszy unijnych i których nie uwzględniono 
w tych rozwiązaniach problemu tych klatek oddymiających na jakich zasadach 
to można robić i kiedy. Jeżeli jest coś finansowane przez środki unijne to tam różne 
modernizacje można było ująć. Jeżeli zostanie to podzielone na 3.890.000 zł na okres 
3 lat, więc tych możliwości dotowania szpitala pozostawały grosze. W międzyczasie 
jeszcze powstawały inne wydatki, które były finansowane z tego niby dotacji. Więc 
należy tutaj przybliżyć, że te wszystkie rzeczy, że to jest dotacja z powiatu, to jest to 
czego się nie ma a pokazane jest ze się dotuje. Następnie Pan Przewodniczący 
odnosząc się do tabeli nr 4 niniejszego sprawozdania w której jest zawarta realizacja 
projektu w ramach RPO na 3.110.000 zł. Zapytał, czy to jest ten projekt doposażenia?

0  Oznajmił, że poprzedni Pan Starosta pod koniec poprzedniej kadencji powiedział, że 
szpital nie otrzymał dofinansowania z niniejszego tytułu natomiast w sprawozdaniu 
występuje ten projekt. Zapytał, czy weryfikacja tego projektu nie jest jeszcze 
zakończona?
Pan Rafał Wiśniewski -  Dyrektor SPZZOZ w Sierpcu wyjaśnił, że musi 
występować, ponieważ w planie finansowy jest ten projekt ujęty. Do końca 
sprawozdań 2018 roku ten projekt będzie występował.
Pan Przewodniczący powiedział, że „Ci którzy nie są za bardzo doświadczeni w 
czytaniu dokumentów, żeby przypadkiem nie pomyśleli jaka była wspaniała 
poprzednia kadencja”. Podkreślił, że tego projektu nie ma. Następnie Pan 
Przewodniczący powiedział, że w sprawozdaniu zostało ujęte, iż jest zakup sprzętu 
przez Miasto Sierpc. Pan Przewodniczący bardzo podziękował Panu Burmistrzowi i 
Radzie, ponieważ miasto w jakiś sposób pokazuje wkład w to, że ten szpital 
powiatowy jest wspierany przez miasto. Pan Przewodniczący podkreślił, że jednak 
miasto jest na tyle ostrożne, że zakupuje sprzęt, ale szpital jest tylko użytkownikiem 
nie jest właścicielem. Gdyby był właścicielem to środki finansowe będące wartością 
sprzętu mogłyby być w odpisie amortyzacyjnym uwzględniane. Dodał, że „to 
zadłużenie szpitala jest szkodliwe, ponieważ jest pomniejszane o kwotę amortyzacji. 
Były takie dwa przypadki za 2014 rok i 2015 rok . Wówczas Powiat musiał pokryć 
stratę w wysokości 168.000 zł, a następnego roku w wysokości 183.000 zł”. 
Następnie Pan Przewodniczący zapytał radnego Burzyńskiego, czy prawdą jest w jaki 
sposób miasto dotuje szpital?
Pan Przemysław Burzyński oznajmił, że wyjaśni ten temat.
Pan Wicestarosta odnosząc się do wypowiedzi Pana Przewodniczącego powiedzział, 
że wspólnie zwracali uwagę Zarządowi Powiatu poprzedniej kadencji co robią w 
sprawach szpitala. Dodał, że „jeśli chodzi o kredyt konsolidacyjny to było to na 
potrzeby pokrycia strat. Zwracano wówczas wiele razy na to uwagę”. Następnie pan 
Przewodniczący powiedział, że jeśli chodzi o kwotę 480.000 zł to powiat uwalnia te
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środki wówczas kiedy szpital spłaci ratę kredytu. Dodał, że jeśli chodzi o 
dofinansowanie szpitala przez Gminy Powiatu Sierpeckiego to może to nastąpić tylko 
w formie sprzętu. Podkreślił, że inwestycje będzie robić Starostwo przy pomocy 
środków zewnętrznych tak, żeby szpital mógł wydawać bieżące środki finansowe na 
wydatki bieżące.
Pan Wojciech Rychter powiedział, że to pytanie które zadał Panu Dyrektorowi 
dotyczyło kosztów poza kosztami pracy. Jeżeli chodzi o kredyty oznajmił, że te 
kredyty ciągną się już 10 lat. Podkreślił, że w 2007 roku został zaciągnięty kredyt na 
około 8.000.000 zł.
Pan Paweł Pakieła co do kredytu konsolidacyjnego powiedział, że należy zauważyć 
że było to przedmiotem obrad jednej z sesji. Wówczas Dyrektor tłumaczył nowe 
warunki kredytu, ale należy zauważyć iż te warunki nowego kredytodawcy były 
korzystniejsze.

Pan Przewodniczący powiedział, że są na sali obrad radni, którzy nie pamiętają 
kiedy to opozycja do której również należał była u Wojewody Mazowieckiego 
z delegacją. W tej delegacji była Pani Przewodnicząca związku NSZZ „Solidarność” 
jak również szereg innych osób. Wówczas zostały przedstawione pewne sprawy 
i pokazane pewne nieprawidłowości, które w szpitalu są i były. Następnie na jednej z 
sesji Pan Przewodniczący - Jan Rzeszotarski zapytał co grupa radnych, która była 
u Wojewody Mazowieckiego załatwiła na rzecz szpitala. Pan Przewodniczący 
oznajmił, że „mógł się do sprawy Pan Rzeszotarski wówczas odnieść tylko nie 
z przekąsem”. Pan Przewodniczący podkreślił, że projekt unijny „Jowisz” został 
przez Pana Wojewodę zaopiniowany pozytywnie. Reszta została w rękach Marszałka 
Województwa Mazowieckiego - Pana Adama Struzika. Oznajmił, że wówczas nagle 
się okazało, że niestety Powiat nie otrzyma dofinansowania. Podkreśli, że należy 
teraz dalej szukać rozwiązań, ale pod odpowiednim zarządem szpitala. Powiedział, że 
„jeżeli tam jest człowiek, który tylko pasywnie rozwiązuje pewne sprawy, to nic nie 
osiągniemy”. Dodał, że „to jest jego punkt widzenia ponieważ w demokracji można 
powiedzieć co się uważa w danej sprawie”. Dodał, że przez cały rok 2017 
przedstawiał zagrożenia jakie zaistnieją w szpitalu po wejściu do sieci z uwagi na 
brak środków finansowych z tytułu nadwykonań. Oznajmił, że „zawsze twardo jako 
Wicestarosta przedstawiał zagrożenia dla szpitala”.
Pan Przemysław Burzyński odnosząc się do tabeli nr 12 powiedział, że w roku 
2017 amortyzacja wynosiła 579.912 zł, natomiast plan na 2018 wynosił już 960.000 
zł, a wynik jest na poziomie 766.517 zł, co stanowi wzrost względem roku 2017 o 
132.018 %. Dodał, że na koniec III kwartału jest prawie 80% wykorzystanej 
amortyzacji w stosunku do roku 2017. Odnosząc się o sprawy związanej z 
wykorzystaniem środków finansowym, które zostały przesunięte z inwestycji (jest to 
kwota około 40.000 tj. 15.000 zł z wymiany ogrodzenia i 25.000 zł z budowy 
parkingu) za które to środki w efekcie końcowym zostały zakupione urządzenia, 
które zostały wyszczególnione w tabeli nr 6 sprawozdania. Zapytał o sprzęt 
zakupiony za środki finansowe przekazane przez Miasto Sierpc?
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Pan Rafał Wiśniewski -  Dyrektor SPZZOZ w Sierpcu powiedział, że dotacja w 
wysokości 90.000 zł została przeznaczona z Miasta Sierpc, która został wydatkowana 
na sprzęt, który został szczegółowo ustalony z przedstawicielami Miasta. Następnie 
Pan Dyrektor wyjaśnił, że przyznany kredyt konsolidacyjny został przyznany i jest 
związany z tym, że bank PKO BP wyraził chęć przystąpienia do przetargu na 
udzielenie takiego kredytu, co do tej pory, przez wiele lat nie było możliwe, 
ponieważ banki nie były zainteresowane kredytowaniem służby zdrowia. Stąd też 
pojawił się kilka lat temu Magellan z subrogacją i zamianą wierzytelności która miała 
miejsce w 2015 roku. W tej chwili bank PKO BP oprocentowanie dał w wysokości 
3,5%. Oprocentowanie będzie dużo korzystniejsze, natomiast sam kredyt będzie 
uruchomiony dopiero w styczniu dlatego, że takie są założenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Sierpeckiego, że zmiana zabezpieczenia z tego tytułu zacznie 
obowiązywać od stycznia i wówczas będzie można uruchomić kredyt. W tej chwili 
spłacane są do końca roku stare kredyty na starych warunkach. Jeśli chodzi o projekt 
na który szpital nie otrzymał dofinansowania wyjaśnił, że to był projekt ze środków 
unijnych w ramach Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego, o który 
w różnych obszarach wszystkie instytucje starają się o pozyskanie środków. Projekt 
przygotowany przez szpital został przygotowany przez firmę wybraną w ramach 
postępowania przetargowego. Projekt przeszedł etap oceny formalnej, więc wszystkie 
dokumenty były przygotowane dobrze, natomiast na ocenie merytorycznej projekt 
otrzymał taką ilość punktów, która nie zakwalifikowała go do pozwolenia uzyskania 
dofinansowania, ponieważ pula środków nie była zbyt duża. Dodał, że tylko kilka 
projektów uzyskało dofinansowanie.
Pan Wicestarosta powiedział, że koalicja PSL postawiła radnych przed faktem 
dokonanym przy wzięciu kredytu z Magellana. Płacone były odsetki karne a radni nie 
byli informowani, że jest potrzeby kredyt. W ten sposób stracono 140.000 zł. Była 
sesja na której powiedziano, że jeżeli radni nie przegłosują kredytu z Magellana, to 
szpitala nie będzie. Wówczas radni nie mieli innego wyboru. Wówczas Pani Dyrektor 
Kowalkowska i koalicja rządząca PSL wzięła kredyt od firmy Magellan, nie 
opozycja. Gdyby wcześniej radni wiedzieli o tej sytuacji, nie byłoby sprawy 
związanej z tak zaciągnięciem tak niekorzystnego kredytu. Dodał, że „warto 
pamiętać o tym jak się wcześniej głosowało i co się robiło”.
Pan Paweł Pakieła powiedział, że pamięta jakie były koleje sprawy kredytu od firmy 
Magellan. Oznajmił, że faktycznie miała miejsce taka sesja, jednak zbyt moce zdanie 
zostało użyte, że radni zostali postawieni pod ścianą. Powiedział, że nie będąc 
członkiem Zarząd, również nie dowiedział się o sprawie w odpowiednim czasie. 
Natomiast, dlaczego została wybrana firma Magellan to na to zdanie nie potrafi 
odpowiedzieć. Powiedział, że w tym czasie może nie było innej instytucji, która 
udzieliłaby takiego kredytu. Dodał, że usłyszano podczas obrad dzisiejszej sesji, że 
wtedy bank PKO BP oraz inne banki, nie były zainteresowane takim sposobem 
finansowania służby zdrowia.
Pani Ewa Nowakowska zapytała o tabelę nr 6 tj. realizacja planu zakupów środków 
trwałych w której to zostało zawarte w pozycji 4 zakup holtera za kwotę 20.000 zł,



dotacja z Powiatu -  20.000 zł, wykonanie za III kwartał -  0. stopień realizacji -0. 
Zapytała, dlaczego jest taki stopień realizacji?
Pan Rafał Wiśniewski -  Dyrektor SPZZOZ w Sierpcu wyjaśnił, że zostało 
przedstawione sprawozdanie za III kwartał 2018 roku. Urządzenie zostało zakupione 
pod koniec III kwartału. W tej chwili już są prowadzone usługi na niniejszym 
sprzęcie. Wyjaśnił, że plan jest tworzony w I połowie roku, natomiast są różne 
wydatki, które się w między czasie pojawiają. Dodał, że powinno się odbyć spotkanie 
z radnymi na temat sprawozdań szpitala i ogólnej sytuacji w służbie zdrowia.
Pan Przewodniczący powiedział, że wywiązała się dyskusja dotycząca roku 2015, 
kiedy to trzeba było się posiłkować subrogacją. Dodał, że 2014 rok był rokiem, 
kiedy trzeba było do 30 czerwca 2015 roku uzupełnić sumą 168.000 zł deficyt, który 
został po odjęciu kwoty amortyzacji i który musiał ustawowo być uregulowany przez 
Starostwo. Dodał, że o tym iż w szpitalu działo się wtedy bardzo źle, dowiadywano 
się późno. Oznajmił, że nawet będąc odpowiedzialnym wówczas za szpital jako 
Wicestarosta nie był informowany o problemach płynności finansowej. Oznajmił, że 
przed okresem świat Wielkanocnych było posiedzenie Rady Powiatu w Sierpcu na 
którym to przyjęto metody i próby znalezienia rozwiązań, które zmniejszą stratę 
szpitala. Powstała specjalna komisja, której to Pan Gorzkoś był Przewodniczącym. W 
pracach niniejszej Komisji brał udział Pan Ocicki, Pan Rychter, związki zawodowe 
działające w SPZZOZ w Sierpcu jako obserwatorzy. Jednym z punktów było 
znalezienie tego co najbardziej gryzie szpital i pacjentów. Zorganizowano wówczas 
anonimową ankietę, żeby zostało wyrażone co kto ma dopowiedzenia, żeby ten 
szpital funkcjonował, jak ocenia się poszczególnych lekarzy, pracowników itd. 
Komisja otwierała te ankiety. Do dnia 30 czerwca kiedy to odbyło się posiedzenie 
Rady Powiatu radni nic nie wiedzieli o tym, że „za kołnierzem jest kredyt 2.300.000 
zł, który jest w stanie wymagalności”. Po uregulowaniu przez powiat tych 168.000 zł 
w lipcu nagle się okazało, że jest wymagalna spłata kredytu jak również są w stanie 
wymagalności odsetki karne oraz komornicy. Rzeczywiście wówczas radni byli 
zaskoczeni. Dodał, że również pełniąc wówczas funkcję Wicestarosty był 
zaskoczony takim obrotem sytuacji. Podkreślił, że wiedzę na ten temat miała Pani 
Kowalkowska z kilkoma współpracownikami. Wówczas był wybór, czy zostanie 
przyjęta subrogacja, gdzie kredyt wraz z odsetkami karnymi już były w stanie 
wymagalnym, czy też Rada Powiatu nie przyjmie subrogacji i szpital nie będzie mógł 
funkcjonować. Dnia 23 lipca podjęta została uchwała i podpisano umowę z 
Magellanem. Analizują potem te dokumenty okazało się, że były brane tzw. 
chwilówki, których udzielała firma Magellan. Pani Kowalkowska z Panią Księgową 
w jakiś sposób posiłkowały się takimi środkami finansowymi. Było tylko dwóch 
kontrahentów, którzy przystąpili do tego, żeby w jakiś sposób w tej subrogacji 
partycypować. Wówczas wybrano niższą kwotę oprocentowania. Podkreślił, że 
wówczas na tej sesji jako Wicestarosta prosił radnych żeby przez parę miesięcy nie 
atakowali Pani Dyrektor, gdyż są ciężkie czasy. Podkreślił, że „człowiek tyle wie jaką 
wiedzę otrzyma”. Jeżeli wszyscy radni mieli wiedzę, która była przekazywana przez 
Panią Dyrektor to podejmowano pewne decyzje, aby ten szpital ratować. Oznajmił,



że dopiero pewną prawdziwą wiedzę otrzymano po zmianie Pani Dyrektor 
Kowalkowskiej. Podkreślił, że kiedy to złożył rezygnację z funkcji Wicestarosty, 
dnia 9 stycznia było posiedzenia Rady Powiatu, która przyjmowała tę rezygnację. 
Powiedział, że dnia 6 stycznia spotkano się z Panem Adamem Struzikiem, Panem 
Przewodniczącym Rady Powiatu Janem Rzeszotarskim i z Panem Laskowskim na 
którym to padło zapytanie jednego z notabli politycznych do Pana Laskowskiego 
„czy macie tutaj swojego człowieka na Dyrektora SPZZOZ w Sierpcu”. Wówczas 
Pan Laskowski odpowiedział, że „tak mamy”. Pan Przewodniczący sądzi, że „tutaj 
został wybrany Dyrektor”.

Więcej pytań i uwag do niniejszego punktu nie było.

Wobec powyższego Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie niniejszy projekt 
uchwały.

Głosowanie:
za-11, 
przeciw-4
wstrzymujących się —1.

Pan Przewodniczący stwierdził, że Rada Powiatu podjęła

UCHWAŁĘ Nr 12.IV.2018
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku 

finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Sierpcu za III kwartał 2018 roku

/Uchwała stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu/.

Pan Przewodniczący ogłosił 10-minut przerwy (godz,10:50).
Po przerwie Pan Przewodniczący wznowił obrady sesji Rady Powiatu w Sierpcu 
(godz.ll:00). Stan obecnych radnych -  16 osób.

Ad. pkt 8.
Podjęcie Oświadczenia w sprawie zmniejszenia o 39 liczby 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.

Pan Przewodniczący poinformował, że niniejszy projekt oświadczenia otrzymali 
radni w materiałach. Zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos w tym punkcie obrad?
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Dodał, że w obradach sesji uczestniczy Pan Rafał Wiśniewski -  Dyrektor SPZZOZ 
w Sierpcu, który udzieli wszelkich wyjaśnień na zaistniałe pytania.

Pan Paweł Pakieła zwrócił uwagę, że treść Oświadczenia przytacza podstawę 
prawną oraz, że Rada Powiatu w Sierpcu zapoznała się z treścią pisma Dyrektora 
szpitala z dnia 26 lipca 2018 roku dotyczącego zmniejszenia liczby łóżek z liczny 
173 do 134. Podkreślił, że jako radny takiego pisma nie otrzymał. Zapytał, jak można 
głosować treść oświadczenia jak jest tego typu stwierdzenie, a Radni nie mieli 
możliwości zapoznania się z treścią pisma?.
Pan Przewodniczący powiedział, że takie pismo było skierowane do Zarządu 
Powiatu w Sierpcu. Podkreślił, że w treści oświadczenia zostało zasugerowane pewne 
stanowisko. Pan Przewodniczący poprosił o przekazanie kserokopii niniejszego 
pisma wszystkim radnym .
Głos zabrał Pan Rafał Wiśniewski -  Dyrektor SPZZOZ w Sierpcu który 
wyjaśnił, że z dniem 1 stycznia 2019 roku wchodzi w życie zmiana związana z 
wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie 
w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego zmieniającego 
sposób obliczania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w 
poszczególnych komórkach organizacyjnych. Zaproponowane zostało zmniejszenie o 
39 liczby 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. Do tej pory współczynnikiem na jakim poziomie powinno być 
zatrudnienie na danym oddziale było to średnie dobowe obłożenie pacjentów na 
poszczególnych oddziałach. Od 1 stycznia 2019 jedyny wskaźnikiem będzie liczba 
zarejestrowanych w księdze rejestrowej u Wojewody łóżek szpitalnych. W tej chwili 
liczba łóżek szpitalnych nie jest żadnym wyznacznikiem wielkości szpitala oraz 
budżetu, dlatego że nie jest brana pod uwagę przez NFZ przy wykonaniu, czy przy 
rozliczaniu realizowanych usług liczby łóżek, nie ma wpisanych do statutu, 
regulaminu porządkowego. Wyjaśnił, że jedynym miejscem gdzie jest określona 
liczba łóżek jest to księga zdrowia prowadzona przez Wojewodę Mazowieckiego. 
Żeby dostosować się do tych nowych norm, żeby nie było konieczności zwiększania 
bardzo dużej liczby personelu pielęgniarsko -  położniczego, wystąpiono z takim 
wnioskiem o zaopiniowanie wystąpienia do Wojewody zmniejszenia liczby łóżek 
zarejestrowanych w poszczególnych oddziałach. Podkreślił, że zmniejszenie łóżek 
nie występuje na wszystkich oddziałach, ponieważ tam gdzie obłożenie jest bardzo 
duże nie można tego wykonać. Wobec powyższego proponuje się zmniejszenie ilości 
łóżek w następujący sposób:

l.p. Nazwa komórki Obecna liczba Liczba łóżek Liczba łóżek
organizacyjnej łóżek do po

zmniejszenia zmniejszenia



1 Oddział Chirurgiczny 42 22 20

2 Oddział Ginekologiczno 
- Położniczy

34 12 22

3 Oddział Neonatologiczny 17 5 12

Podkreślił, że zmniejszenie liczby łóżek w zakresie przedstawionym powyżej nie 
ogranicza działalności SPZZOZ w Sierpcu, gdyż jak pokazują statystyki obłożenia, 
zapewniona zostanie niezbędna liczba łóżek na poszczególnych oddziałach do 
zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych mieszkańców. W wyniku zmniejszenia liczby 
łóżek nie zostanie ograniczona w żaden sposób dostępność pacjentów do opieki 
medycznej w naszym szpitalu. Natomiast spełnienie wymogów zawartych w 
cytowanym rozporządzeniu narazi SPZZOZ w Sierpcu na dodatkowe koszty 
związane z zatrudnieniem kadry pielęgniarskiej. W obowiązującym Statucie 
SPZZOZ w Sierpcu wraz z załącznikami, nie ma podanych informacji dotyczących 
liczby łóżek na poszczególnych oddziałach w SPZZOZ w Sierpcu. Zatem Rada 
Powiatu w Sierpcu nie ma formalnej podstawy prawnej do podjęcia uchwały w 
przedmiotowej sprawie, wynikającej z ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o 
działalności leczniczej, ponieważ tylko zmiany statutu wymagają uchwalenia przez 
Radę Powiatu. Podkreślił, że niniejsze oświadczenie zyskało pozytywną opinię Rady 
Społecznej w SPZZOZ w Sierpcu. Podkreślił, że nie ma pewności iż Wojewoda 
Mazowiecki wyrazi zgodę na zmniejszenie łóżek, ponieważ inne organy, które już 
podejmowały decyzję w tym zakresie, uzyskiwały negatywną ocenę dlatego, że 
przepisy ochrony zdrowia stoją z tym w sprzeczności. Pan Dyrektor podkreślił, że 
gdyby zostało zatrudnionych 40 pielęgniarek zgodnie z liczbą łóżek, która jest w 
szpitalu to stanowiłoby to koszt z tytułu wynagrodzenia na poziomie 1.000.000 zł 
dodatkowo.
Pan Przemysław Burzyński powiedział, że jest planowanie zmniejszenie liczby 
łóżek na 3 oddziałach. Zapytał, czy pielęgniarki zostaną w takim samym stopniu na 
tym samym oddziale, czy będą przesunięcia?
Pan Rafał Wiśniewski -  Dyrektor SPZZOZ w Sierpcu powiedział, że nie jest 
planowana redukcja etatów pielęgniarskich. Dodał, że będzie następowało 
zwiększanie zatrudnienia sukcesywnie w ramach dostępności pielęgniarek na rynku 
dlatego, że odbudowuje rocznik położnych i w roku 2020 będzie można liczyć na 
wykształconą nową kadrę w tym zakresie.
Pan Kamil Różański zapytał, jak wygląda w okolicznych szpitalach zmniejszenie 
liczby łóżek oraz jakie jest średnie obłożenie i co w sytuacji, gdy zdarzy się nagły 
wypadek?
Pan Rafał Wiśniewski -  Dyrektor SPZZOZ w Sierpcu wyjaśnił, że jest w 
posiadaniu zestawienia przygotowanego przez Ogólnopolski Związek Szpitali 
Powiatowych dotyczący tego, ile łóżek szpitalnych w danych szpitalach jest 
planowane do zmniejszenia. Ta lista zawiera około 100 pozycji. Z okolicznych 
szpitali sprawa przedstawia się następująco: szpital w Garwolinie zmniejsza ilość



łóżek o 40, szpital w Pzasnyszu zmniejsza liczbę o 38 łóżek, szpitala w Lipnie 
zmniejsza liczbę łóżek o 66, szpital w Sochaczewie zmniejsza liczbę o 63 łóżka, 
Aleksandrów Kujawski zmniejsza o 85 łóżek, szpital w Żyrardowie zmniejsza liczbę 
łóżek o 122, szpital w Płocku zmniejsza o 20 łóżek. Odnosząc się do kwestii nagłych 
zdarzeń wyjaśnił, że szpital w Sierpcu ma w swojej strukturze tylko izbę przyjęć, 
natomiast SOR jest w Płocku. Wobec powyższego w szpitalu w Sierpcu nie ma 
przypadków, że są pacjenci przywożeni ze zdarzeń masowych. Gdyby był jakiś 
wypadek z wieloma osobami rannymi to takie przypadki trafiają do szpitala w 
Płocku.
Pan Przewodniczący powiedział, że jeżeli zmniejszenie łóżek jest na podstawie 
Rozporządzenia Ministra. Zapytał, czy w związku z tym środki finansowe również 
ulegają zmianie, które są przyznawane na funkcjonowanie szpitala? Dodał, że jeżeli 
w trakcie funkcjonowania szpitala w sieci, powstają warunki gdzie generuje to 
koszty, które nie były brane pod uwagę przy zakwalifikowaniu danego szpitala do 
sieci, czy nie jest to podstawą do tego, aby nie została dokonana zmian w ilości 
łóżek. Zapytał, czy jest nadzieja żeby dodatkowe środki wpłynęły, aby było można 
zrealizować Rozporządzenie Ministra?
Pan Rafał Wiśniewski -  Dyrektor SPZZOZ w Sierpcu wyjaśnił, że 
zaproponowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia kwota ryczałtu na 2019 rok jest 
taka sama jak w roku poprzednim z niewielkimi różnicami. Z tego tytułu 
Ministerstwo nie przewidziało żadnych dodatkowych środków finansowych. Z 
danych wynika, że na rynku pracy jest wystarczająca liczba pielęgniarek, które 
posiadają kwalifikacje, które mogą być zatrudnione w szpitalu, aby te normy spełnić. 
Z tych danych tu przed chwilą przekazanych, biorąc pod uwagę lokalny rynek 
wynika, że mija się to z prawdą, ponieważ jest problem znaleźć większa liczbę 
pielęgniarek, które mogłyby spełnić te normy. Szpitale nie uczestniczyły w 
konsultacjach tworzenia prawa, dotyczącego dalszego funkcjonowania szpitali. 
Wszyscy liczyli, że to nie wejdzie w życie. Jednak przepisy wchodzą w życie od 1 
stycznia 2019 roku. W okolicznych szpitalach liczba etatów pielęgniarskich w 
stosunku do zmniejszenia łóżek przedstawia się następująco: szpital w Garwolinie 40 
etatów, a 48 łóżek do zmniejszenia, szpital w Pzasnyszu 28 etatów, a 38 łóżek do 
zmniejszenia, szpital w Lipnie 4 etaty, a 66 łóżek do zmniejszenia.
Pan Wicestarosta powiedział, że jeżeli nie zostanie zmniejszona liczba łóżek to nie 
wie skąd szpital ma pozyskać 30 pielęgniarek.
Pan Sławomir Olejniczak powiedział, że w przekazanych materiałach, jest że 
zostaje zmniejszona ilość o 39, natomiast w materiałach przekazanych przed chwilą 
w jednym z załączników zostały zawarte normy zatrudnienia pielęgniarek od 1 
stycznia 2019r. Zostało zawarte, że w szpitalu w Sierpcu szacunkowa ilość 
pielęgniarek i położnych do spełnienia norm wynosi 30. Zapytał, skąd ta różnica? 
Pana Rafał Wiśniewski -  Dyrektor SPZZOZ w Sierpcu wyjaśnił, że te normy nie 
zawierają wszystkich oddziałów. Dodał, że chodzi tutaj o oddział zachowawczy przy 
zabiegowym. Podkreślił, że normy przeliczenia wynoszą 0,6.
Pan Sławomir Krystek powiedział, że w całej dyskusji umknęła jedna bardzo ważna



kwestia a mianowicie jakie Pan dyrektor widzi rozwiązania, gdyby Wojewoda nie 
zgodził się na proponowaną ilość łóżek?
Pan Rafał Wiśniewski -  Dyrektor SPZZOZ w Sierpcu powiedział, że trudno jest 
mówić o rozwiązaniu. Podkreślił, że będzie trzeba sukcesywnie zwiększać 
zatrudnienie tak, żeby spełniać te normy. Podkreślił, że jednak nie jest to możliwe na 
1 stycznia 2019 roku. Dodał, że jak będzie do tego podchodził NFZ w zakresie 
weryfikacji, czy te normy będą spełnione trudno jest jest na chwilę obecną mówić. 
Pan Paweł Pakieła powiedział, że jeżeli nie zostanie wyrażona zgoda na 
zmniejszenie łóżek, to jakie wówczas zostaną zaproponowane rozwiązania ?
Pan Rafał Wiśniewski -  Dyrektor SPZZOZ w Sierpcu wyjaśnił, że część etatów 
jest uzupełniana. Jak tylko pojawiają się oferty pracy pielęgniarki, to od razu zostają 
zatrudniane. Na dzień 1 stycznia liczba pielęgniarek zostanie zwiększona o 9 etatów. 
Natomiast 18 grudnia było spotkanie Dyrektorów szpitali w Ministerstwie Zdrowia, 
jednak poruszane były te kwestie bardzo w bardzo szeroki sposób. Zostało 
Ministerstwo poinformowane że szpitale nie będą spełniały norm na dzień 1 stycznia 
2019 roku. Minister rozważał możliwość, czy jest możliwość opóźnienia wejścia w 
życie tych przepisów. Jednak do dnia dzisiejszego żadne informacje nie zostały 
przekazane, żeby coś się zmieniło.
Pan Przewodniczący zapytał jak jest realizowana ustawa z lipca 2017 roku? 
Następnie zapytał, jak ta sytuacja się przekłada na pobory pielęgniarek. Dodał, że 
wiadomym jest, że jeżeli brakuje pielęgniarek to trzeba więcej zapłacić. Jeżeli będzie 
za dużo pielęgniarek to koszt zatrudnienia również będzie inny. Jednak tutaj jest się 
w innej sytuacji. Podkreślił, że „trzeba zobaczyć w pielęgniarce człowieka, który jest 
związany z zakładem pracy, bo lekarze pracujący na kontraktach są firmą i nie są 
związani z placówką”. Pan Przewodniczący podkreślił, że pielęgniarki są 
pracownikami.
Pan Rafał Wiśniewski- Dyrektor SPZZOZ w Sierpc wyjaśnił, że zapotrzebowanie 
na rynku pracy zwiększa żądania finansowe danej grupy zawodowej i te płace 
sukcesywnie rosną. W tej chwili pielęgniarki od 1 września mają dodatek tzw. 
„zębalowy”, który otrzymywały w formie dodatku włączonego do pensji 
zasadniczej. Podkreślił, że wynagrodzenia pielęgniarek znacząco wrosły.

Pytań i uwag do niniejszego punktu nie było.

Wobec powyższego Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie niniejszy projekt 
uchwały.

Głosowanie:
za- 11, 
przeciw-4,
wstrzymujących się -1.



Pan Przewodniczący stwierdził, że Rada Powiatu podjęła

oświadczenie Nr 1.IV.2018
w sprawie zmniejszenia o 39 liczby 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 15 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 9.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego programu działań na rzecz 
osób z niepełnosprawnością na lata 2019-2023.

Pan Przewodniczący poinformował, że niniejszy projekt uchwały otrzymali radni 
w materiałach. Zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos w tym punkcie obrad?

Dodał, że w obradach sesji uczestniczy Pani Agnieszka Gorczyca -  Dyrektor PCPR 
w Sierpcu, która udzieli wszelkich wyjaśnień na zaistniałe pytania.

Pytań i uwag do niniejszego punktu nie było.

Wobec powyższego Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie niniejszy projekt 
uchwały.

Głosowanie:
za -16, 
przeciw-0,
wstrzymujących się -0.

Pan Przewodniczący stwierdził, że Rada Powiatu podjęła

UCHWAŁĘ Nr 13.IV.2018
w sprawie przyjęcia Powiatowego programu działań na rzecz osób z 

niepełnosprawnością na lata 2019-2023
/Uchwała stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 10.
Podjęcie uchwały w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i 
Porządku w Powiecie Sierpeckim.
Pan Przewodniczący poinformował, że niniejszy projekt uchwały otrzymali radni
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w materiałach. Zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos w tym punkcie obrad?
Pan Starosta zarekomendował dwie kandydatury na członków niniejszej Komisji w 
osobach Pana Kamila Różańskiego i Pana Zbigniewa Kopczyńskiego. Dodał, że obaj 
Panowie od wielu lat są związani ze służbami mundurowymi, więc całe gremium 
będą godnie reprezentować.
Pan Przewodniczący zapytał Pan Kamila Różańskiego, czy wyraża zgodę na 
kandydowanie na członka Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powicie 
Sierpeckim?
Pan Kamil Różański wyraził zgodę.
Następnie Pan Przewodniczący zapytał, czy Pan Zbigniew Kopczyński wyraża zgodę 
na kandydowanie do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego?
Pan Zbigniew Kopczyński wyraził zgodę.

Pytań i uwag do niniejszego punktu nie było.

Wobec powyższego Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie niniejszy projekt 
uchwały wraz z kandydaturami Pana Kamila Różańskiego i Pana Zbigniewa 
Kopczyńskiego do składu niniejszej Komisji.

Głosowanie:
za -16, 
przeciw-0
wstrzymujących się -0.

Pan Przewodniczący stwierdził, że Rada Powiatu podjęła

UCHWAŁĘ Nr 14.IV.2018
w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

w Powiecie Sierpeckim
/Uchwała stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 11.
Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia w 2019 r. 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
Pan Przewodniczący poinformował, że niniejszy projekt uchwały otrzymali radni 
w materiałach i że był on przedmiotem posiedzenia Komisji Budżetu i Promocji
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Powiatu. Zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos w tym punkcie obrad?

Pytań i uwag do niniejszego punktu nie było.

Wobec powyższego Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie niniejszy projekt 
uchwały.

Głosowanie:
za -16, 
przeciw-0
wstrzymujących się -0.

Pan Przewodniczący stwierdził, że Rada Powiatu podjęła

0  UCHWAŁĘ Nr 15.IV.2018
w sprawie upoważnienia w 2019 r. 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 18 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 12.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2018-2034.

Pan Przewodniczący poinformował, że niniejszy projekt uchwały otrzymali radni 
w materiałach i że był on przedmiotem posiedzenia Komisji Budżetu i Promocji 

^  Powiatu. Zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos w tym punkcie obrad?

Dodał, że w obradach sesji uczestniczy Pan Krzysztof Sobiecki -  Skarbnik Powiatu, 
który udzieli wszelkich wyjaśnień na ewentualne pytania.

Głos zabrał Pan Krzysztof Sobiecki -  Skarbnik Powiatu który wyjaśnił, że 
największa zmiana dotyczy zwiększenia dochodów o 924.013 zł, co jest 
spowodowane wcześniejszą wpłatą kwoty dofinansowania, którą powiat uzyskał na 
przebudowę dróg powiatowych w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
Dotyczy to dwóch dróg:
1) Żochowo- Gójsk na odcinku Maluszyn - Gójsk,
2) Mochowo -Ligowo na odcinku Ligowo -  Mai ano wo Stare.
Dodał, że ta kwota była planowana w budżecie roku 2019, ale Mazowiecka Jednostka 
Wdrażania Projektów Unijnych wcześniej rozpatrzyła wnioski i środki finansowe
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zostały wcześniej wpłacone, które jednocześnie są spłatą pożyczki. Więc ta zmiana 
jest zarówno po stronie dochodów jak i rozchodów. W dochodach następna zmian 
dotyczy kwoty 5 tyś zł, która dotyczy zwiększenia z tytuły wydawania praw jazdy. O 
kwota 40.000 zł zostają zwiększone dochody z tytułu podatku dochodowego od osób 
pranych tzw CIT-u. Została zwiększona subwencja oświatowa o kwotę 10.803 zł. 
Środki te są przeznaczone na wyrównanie wypłat, które Powiat poniósł wcześniej dla 
osób odchodzących na emerytury. Podkreślił, że w tym temacie zwracano się o kwotę
70.000 zł. Następna zmiana dotyczy otrzymania zwiększenia subwencji na 
uzupełnienie dochodów powiatu w kwocie 27.640 zł. Kolejna zmiana dotyczy zadań 
zleconych, które Powiat pokrywa, chodzi tutaj o urząd pracy, który płaci za 
bezrobotnych za prawa do zasiłku na ubezpieczenia zdrowotne. Te zadania zlecone z 
zakresu obowiązków pokrywa Skarb Państwa i to jest dostosowanie dotacji. Jeśli 
chodzi o wydatki to są drobne nie powodujące zmian w budżecie. W wydatkach 
zostaje ujęta kwota z poręczenia kredytu dla SPZZOZ w Sierpcu w wysokości 38.000 
zł. Podkreślił, że w roku 2018 dotacja dla szpitala, będzie zamykała się kwotą 

£  741.433 zł. Następuje zachodzi konieczność zwiększenia dotacji dla publicznej
jednostki systemu oświaty tj dla Leonium. Tutaj zwiększa się zgodnie z ustawą 
dotację o kwotę 60.000 zł dotację. Ogółem dotacja dla Leonium w roku 2018 będzie 
zamykała się kwotą 1.186.000 zł.
Pan Przewodniczący odnosząc się do informacji dotyczącej dofinansowania 
szpitala powiedział, że przepisy są takie, że jeżeli jednostka samorządowa gminna, 
chce dać środki, to realizuje to przez Powiat. Zapytał, czy w tej kwocie są środki 
które przekazały gminy?
Pan Krzysztof Sobiecki -  Skarbnik Powiatu wyjaśnił, że w bieżącym roku gminy 
nie przekazywały środków.

Więcej pytań i uwag do niniejszego punktu nie było.

Wobec powyższego Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie niniejszy projekt 
Q  uchwały.

Głosowanie:
za -16, 
przeciw-0,
wstrzymujących się -0.

Pan Przewodniczący stwierdził, że Rada Powiatu podjęła

UCHWAŁĘ Nr 16.IV.2018
zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej

Powiatu Sierpeckiego na lata 2018-2034
/Uchwała stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu/.
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Ad. pkt 13.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu 
Sierpeckiego na 2018 rok.
Pan Przewodniczący poinformował, że niniejszy projekt uchwały otrzymali radni 
w materiałach, który był przedmiotem posiedzeń Komisji Budżetu i Promocji 
Powiatu. Zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos w tym punkcie obrad?

Dodał, że w obradach sesji uczestniczy Pan Krzysztof Sobiecki -  Skarbnik Powiatu, 
który udzieli wszelkich wyjaśnień na pytania.

Pytań i uwag nie było.

Wobec powyższego Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie niniejszy projekt 
uchwały.

Głosowanie:
za-16,
przeciw -  0, 
wstrzymujących się -0.

Pan Przewodniczący stwierdził, że Rada Powiatu podjęła

UCHWAŁĘ Nr 17.IV.2018
zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego

na 2018 rok
/Uchwała stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 14.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wydatków budżetu Powiatu Sierpeckiego, 
które nie wygasają z upływem 2018 roku oraz określenia planu finansowego 
i terminu dokonania tych wydatków.
Pan Przewodniczący poinformował, że niniejszy projekt uchwały otrzymali radni 
w materiałach, który był przedmiotem posiedzeń Komisji Budżetu i Promocji 
Powiatu. Zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos w tym punkcie obrad?

Dodał, że w obradach sesji uczestniczy Pan Krzysztof Sobiecki -  Skarbnik Powiatu, 
który udzieli wszelkich wyjaśnień na pytania.
Pan Krzysztof Sobiecki -  Skarbnik Powiatu wyjaśnił, że generalnie w jednostkach 
samorządu terytorialnego jest tak, że wydatki wygasają z upływem roku 
budżetowego. Podkreślił, że jednak jest jeden wyjątek wtedy, kiedy to organ 
stanowiący może ustalić w drodze uchwały wykaz wydatków, które nie wygasają z 
upływem roku budżetowego. W przypadku Powiatu Sierpeckiego dotyczy to dwóch
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inwestycji tj. chodzi o:
1) zadanie pod nazwą „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę 
skrzyżowania dróg powiatowych w Ligo wie w tzw. rondo kwota 25.000 zł. 
Ostateczny termin wykonania wydatków ustalono do 30 czerwca 2019,
2) wymiana instalacji elektrycznej na I piętrze budynku Starostwa Powiatowego w 
Sierpcu za kwotę 55.000 zł. termin wykonania tych wydatków 31 marca 2019 roku. 
Razem na wydatki niewygasające zostaje skierowana kwota 80.000 zł. Dodał, że są 
to wszystko wydatki majątkowe.

Pytań i uwag nie było.

Wobec powyższego Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie niniejszy projekt 
uchwały.

Głosowanie:
za-16,
przeciw -  0, 
wstrzymujących się -0.

Pan Przewodniczący stwierdził, że Rada Powiatu podjęła

UCHWAŁĘ Nrl8.IV.2018
w sprawie ustalenia wydatków budżetu Powiatu Sierpeckiego, które nie 

wygasają z upływem 2018 roku oraz określenia planu finansowego i terminu
dokonania tych wydatków

/Uchwała stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 15.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Powiatu Sierpeckiego na lata 2019-2035.
Pan Przewodniczący poinformował, że niniejszy projekt uchwały otrzymali radni 
w materiałach, który był przedmiotem posiedzenia Komisji Budżetu i Promocji 
Powiatu. Zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos w tym punkcie obrad?

Dodał, że w obradach sesji uczestniczy Pan Krzysztof Sobiecki -  Skarbnik Powiatu, 
który udzieli wszelkich wyjaśnień na pytania.
Pan Starosta powiedział, że przedstawione projekty uchwał Radzie Powiatu oraz 
Regionalnej Izbie Obrachunkowej w listopadzie 2018 roku, dotyczące WPF na lata 
2019-2035 oraz Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2019 rok zawierają wprowadzone 
autopoprawki, które omówi Pan Krzysztof Sobecki -Skarbnik Powiatu.
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Pan Krzysztof Sobiecki -  Skarbnik Powiatu przedstawił opinię Regionalnej Izby 
Obrachunkowej na temat przedłożonego projektu uchwały w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2019-2035. Dodał, że RIO 
wyraziła pozytywną opinię na temat niniejszego projektu uchwały.
Głos zabrał Pan Sławomir Olejniczak -  który jako Przewodniczący Komisji 
Budżetu i Promocji Powiatu wyjaśnił, że niniejszy projekt uchwały oraz projekt 
uchwały w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2019 rok wraz z 
przedstawioną autopoprawką zyskał pozytywną opinię Komisji. Nad projektem 
budżetu i WPF Komisja pracowała w dniu 17 grudnia 2018 roku. Dodał, że to są 
bardzo ważne dokumenty na podstawie których Powiat, będzie mógł realizować 
inwestycje i zadania.

Pytań i uwag nie było.

Wobec powyższego Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie autopoprawkę do 
projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Sierpeckiego na lata 2019-2035.

Głosowanie:
za-16, 
przeciw- 0,
wstrzymujących się -  0.

Następnie Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie niniejszy projekt uchwały 
wraz z przyjętą autopoprawką.

Głosowanie:
za-16, 
przeciw -  0, 
wstrzymujących się -0.

Pan Przewodniczący stwierdził, że Rada Powiatu podjęła

UCHWAŁĘ Nr 19.IV.2018
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego

na lata 2019-2035
/Uchwała stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 16.

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2019 
rok.
Pan Przewodniczący poinformował, że radni niniejszy projekt uchwały otrzymali 
dnia 28 listopada 2018 roku i był on również przedmiotem prac Komisji Budżetu
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i Promocji Powiatu.
Pan Przewodniczący nadmienił, że niniejsza komisja pozytywnie zaopiniowała 
Budżet Powiatu Sierpeckiego na 2019 rok.

Następnie Pan Krzysztof Sobiecki - Skarbnik Powiatu, odczytał Uchwałę 
Nr Pł.393.2018 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie 
z dnia 3 grudnia 2018 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu 
w Sierpcu projekcie uchwały budżetowej i deficycie budżetowym na 2019 rok.
Dodał, że powyższa uchwała RIO w Warszawie Zespół w Płocku zawiera pozytywną 
opinię o przedłożonym projekcie uchwały.
Pan Przewodniczący otworzył dyskusję w niniejszym punkcie.
Głos zabrał Pan Krzysztof Sobiecki -  Skarbnik Powiatu, którzy przedstawił 
autopoprawkę do projektu Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2019 rok. Wyjaśnił, 
że zmniejsza się dochody budżetu 2019 roku o kwotę 924.013 zł do kwoty 
62.640.491 zł. Kwota zmniejszenia dotyczy wcześniejszej wpłaty tj. w roku 2018 

0  przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych dofinansowania jakie 
Powiat Sierpecki uzyskał w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
do realizacji inwestycji drogowych pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3724W 
Żochowo - Gójsk na terenie gm. Szczutowo oraz „Przebudowa drogi powiatowej 
nr 3715W Mochowo -  Ligowo”. Powiat Sierpecki na kwotę dofinansowania 
zaciągnął pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego. Kwota powyższa zgodnie 
z wcześniejszymi ustaleniami zaplanowana była w planie dochodów w roku 2019. 
Środki wpłynęły w roku 2018 bezpośrednio do BGK tym samym nastąpiła spłata 
pożyczki. Wpływ powyższych środków do BGK jest dochodem powiatu oraz 
rozchodem roku 2018 tym samym nie wystąpi w roku 2019. Rozchody 2019 roku 
zmniejsza się o spłatę pożyczki do BGK w roku 2018 tj. o kwotę 972.646 zł. Po 
zmianie rozchody wynoszą 0,00 zł. Zwiększa się wydatki budżetu roku 2019 o 
kwotę 63.000 zł do kwoty 62.654.858 zł z tego:

1. Wy datki bieżące o kwotę 18.000 zł, przeznaczając te środki na dotacje dla 
stowarzyszeń udzielane zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i 
woluntariacie
2. Wy datki w dziale 851 rozdział 85195 paragraf 2820 zwiększa się o kwotę
2.000 zł
3. Wy datki w dziale 921 rozdział 92195 paragraf 2820 zwiększa się o kwotę
1.000 zł
4.Wydatki w dziale 926 rozdział 92605 paragraf 2820 zwiększa się o kwotę
15.000 zł

Następnie Pan Skarbnik wyjaśnił, że wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę
45.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa budynku hali 
sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu wraz ze zjazdem z ul. Armii Krajowej”. 
Zadanie do jest jednocześnie przedsięwzięciem występującym w Wykazie 
przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata
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2019-2035. Pan Skarbnik podkreślił, że niniejsze zmiany powodują zmianę wyniku 
budżetu, zaplanowana wcześniej nadwyżka w kwocie 972.646 zł zmienia się w 
deficyt budżetu w kwocie 14.367 zł. Deficyt ten zostanie sfinansowany ( pokryty ) 
wolnymi środkami. Przedstawione zmiany powodują zmiany w załącznikach do 
Uchwały tj. Załącznik Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 7 i Nr 8. Następnie w paragrafie nr 8 
uchwały budżetowej wprowadza się punkt 2 w brzmieniu: „2. Ustala się dochody 
i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub 
porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do 
niniejszej uchwały.” Pan Skarbnik oznajmił, że omówione przy uchwale budżetowej 
poprawki powodują:

1) Zmiany w załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej
tj. w Tabelarycznej prezentacji WPF.
2) Zmiany w załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF.
3) Zmiany w objaśnieniach do WPF.

Pytań i uwag nie było. Przystąpiono do głosowania.

Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem autopoprawki do 
projektu uchwały w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2019 rok. 

Głosowanie:
za-16,
przeciw-0,
wstrzymujących się -0.

Następnie Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2019 rok wraz z przyjętą 
autopoprawką.

Głosowanie:
za-16,
przeciw-0,
wstrzymujących się -0.

Pan Przewodniczący stwierdził, że Rada Powiatu podjęła

UCHWAŁĘ Nr 19.IV.2018
w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2019 rok

/Uchwała stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 17.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru delegata Powiatu 
Sierpeckiego do Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich.
Pan Przewodniczący poinformował, że niniejszy projekt uchwały otrzymali radni 
w materiałach. Zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos w tym punkcie obrad?
Pan Starosta oznajmiła, że to Starosta zawsze reprezentuje Powiat w Związku 
Powiatów Polskich. Dodał, że będzie godnie reprezentował interesy Powiatu.
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Pytań i uwag nie było.
Wobec powyższego Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie niniejszy projekt 
uchwały.

Głosowanie:
za-16, 
przeciw -  0, 
wstrzymujących się -0.

Pan Przewodniczący stwierdził, że Rada Powiatu podjęła

UCHWAŁĘ Nr 21.IV.2018
zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru delegata Powiatu Sierpeckiego do 

Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich
/Uchwała stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 18.
Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Powiatu Sierpeckiego.
Pan Przewodniczący poinformował, że niniejszy projekt uchwały otrzymali radni 
w materiałach, który był przedmiotem posiedzeń Komisji stałych Rady Powiatu 
Zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos w tym punkcie obrad?
Pan Paweł Pakieła powiedział, że radni otrzymali nowy Statut Powiatu 
Sierpeckiego. Radny chciałby zwrócić uwagę na drobne poprawki które należy w 
tekście wprowadzić. Oznajmił, że w § 44 należy uporządkować numerację.
Głos zabrał Pan Ryszard Dobiesz -  z-a Naczelnika Wydziału Organizacji i 
Nadzoru który wyjaśnił, że ostateczna wersja była weryfikowana. Dodał, że jeszcze 
raz projekt uchwały będzie weryfikowany i wszelkie błędy będą wyeliminowane. 
Wyjaśnił, że Zarząd Powiatu zdecydował się na przedstawienie nowego projektu 
Statutu Powiatu Sierpeckiego dlatego, że zakres zmian jest dość duży i gdyby 
wprowadzona była kolejna zmiana do dotychczas obowiązującego Statutu to 
mogłoby to uniemożliwić korzystanie w sposób w jaki radni by chcieli, czyli byłby 
mniej czytelny. Wprowadzono nową treść Statutu, ponieważ w dotychczasowym 
Statucie Powiatu Sierpeckiego były miejsca w których była sprzeczność z 
rozwiązaniami prawnymi znajdującymi się w ustawie o samorządzie powiatowym. 
Wyjaśnił, że jeśli chodzi o te sprzeczności to one pojawiły się przy rozdziale 
dotyczącym komisji Rady Powiatu, a mianowicie zgodnie z ustawą o samorządzie 
powiatowym art. 17 mówi, że Rada Powiatu powołuje stałe i doraźne komisje Rady 
określając jej skład osobowy oraz zakres ich działania. Pod pojęciem składu 
osobowego należy rozumieć ilość członków danej komisji, jak i skład personalny. 
Jeżeli chodzi o art. 21 ustawy o samorządzie powiatowym to tenże art nakłada na 
radnych obowiązek pracy w organach rady komisjach stałych i doraźnych
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powoływanych przez Radę. W Statucie dotychczasowym powiatu były takie zapisy, 
które zakazywały Panu Przewodniczącemu pracy w jakiejkolwiek Komisji, 
zakazywały członkom Zarządu i prezydium Rady Powiatu bycia w tylu komisjach do 
ilu zostaną wybrani, ponieważ było ograniczenie tylko do jednej. Ponadto był zapis 
zakazujący obejmowania funkcji Przewodniczącego danej Komisji. Te zapisy stały 
wyraźnie w sprzeczności z ustawą. Jeżeli ustawodawca nałożył obowiązek pracy 
radnych w organach wewnętrznych Rady Powiatu to tylko przepisem rangi 
ustawowej można ograniczać te obowiązki i takie ograniczenie nastąpiło w art. 16, 
gdzie się mówi, że członkowie Zarządu Powiatu i prezydium Rady Powiatu nie mogą 
być członkami Komisji Rewizyjnej. Kolejny zakaz dotyczy komisji skarg, wniosków 
i petycji. W związku z tym prowadzona była dyskusja, aby te wszystkie ograniczenia, 
które wyraźnie stoją w sprzeczności z zapisami ustawy, aby zostały usunięte. 
Rozwiązania które zostały przyjęte wspierają nałożony obowiązek wynikający z art. 
21, poprzez to że został pozostawiony zapis w Statucie, że radny ma obowiązek pracy 
w co najmniej 2 komisjach i może być przewodniczącym jednej Komisji. Następnie 
oznajmił, że została wprowadzona zmiana dotycząca porządku obrad sesji. Jeżeli 
nowy statut wejdzie w życie to interpelacje, które tu były składane radny ma 
obowiązek złożyć na piśmie do Przewodniczącego Rady, Pan Przewodniczący ma 
przesłać do Pana Starosty, który wraz ze swoimi służbami w jednostkach 
organizacyjnych mają na interpelacje odpowiedzieć i odpowiedź zamieścić na BIP-ie. 
W związku z tym w następny porządku obrad nie będzie punktu interpelacje i 
zapytań radnych. Również w projekcie Statutu Powiatu Sierpeckiego radni nie 
znajdą szeregu przepisów, które były w dotychczasowym Statucie. Wyrzucony został 
cały rozdział dotyczący stanowienia przepisów porządkowych, przepisy dotyczące 
kreowania Pana Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących oraz członków Zarządu, 
ponieważ Statut jest aktem prawa miejscowego, czyli jest dla nas źródłem prawa i 
jego tworzenie jest regulowane Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie 
techniki prawotwórczej i to Rozporządzenie mówi wyraźnie, że wszystkie zapisy, 
które znajdują się w przepisach rangi ustawowej na podstawie której dany statut jest 
uchwalony nie mogą być przepisywane do aktów prawa miejscowego. W 
orzecznictwie pojawił się wyjątek, że gdyby tego przepisu doprecyzowywał to wtedy 
nadzór może dopuściłby taki akt. Ale trzeba wziąć pod uwagę, że jeżeli przepisywana 
jest dana jednostka redakcyjna, czyli dany art bądź ustęp to musi być to dosłownie. 
Jeśli chodzi o komisje to zostały wprowadzone instytucje wspólnych posiedzeń 
komisji.
Pan Paweł Pakieła zapytał o zapisy § 9 w którym to zostało zawarte, że radny 
wykonujący mandat posługuje się legitymacją służbową. Oznajmił, że nie pamięta 
jak ta kwestia była rozwiązana w poprzednim Statucie. Dotychczas rani legitymacji 
nie mieli.
Pan Przemysław Burzyński odnosząc się do art. 21 ustawy o samorządzie 
powiatowym powiedział, że nie ma wzmianki w tym art. że ma nie być punktu 
dotyczącego interpelacji i zapytań. Wobec takiego rozwiązania zapytał, kiedy radni 
mogą składać interpelacje, czy po sesji, czy może przed obradami sesji?
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Głos zabrał pan Jarosław Dołhun -  radca prawny który wyjaśnił, że radny przez 
cały czas wykonuje swój mandat i w każdym czasie może taką interpelację złożyć: to 
jest w okresie międzysesyjny, podczas obrad sesji oraz przed sesją. Samo złożenie 
interpelacji jest czynnością faktyczną.

Więcej pytań i uwag nie było.

Wobec powyższego Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie niniejszy projekt 
uchwały.

Głosowanie:
za-14, 
przeciw -1 ,  
wstrzymujących się -1.

Pan Przewodniczący stwierdził, że Rada Powiatu podjęła

UCHWAŁĘ Nr 22.IV.2018 
w sprawie Statutu Powiatu Sierpeckiego

/Uchwała stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 19.
Sprawy różne.
Pan Przewodniczący powiedział, że w związku z wnioskiem Naczelnika Wydziału 
Oświaty i Zdrowia poprosił o zgłoszenie dwóch kandydatów z ramienia Rady 
Powiatu w Sierpcu, którzy będą powołani jako przedstawiciele Zarządu Powiatu w 
Sierpcu do pracy komisji konkursowej mającej na celu rozstrzygnięcie konkursu ofert 

£  na realizację w 2019 roku zadań publicznych przez organizacje pozarządowe.
Pan Sławomir Krystek zgłosił kandydatury Pana Andrzeja Cześnika i Pana 
Jarosława Ocickiego.
Pan Przewodniczący zapytał, czy Pan Jarosław Ocicki wyraża zgodę.
Pan Jarosław Ocicki wyraził zgodę.
Następnie Pan Przewodniczący zapytał, czy Pan Andrzej Cześnik wyraża zgodę. 
Pan Andrzej Cześnik wyraził zgodę.
Wobec powyższego Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie 
kandydatury Pana Andrzeja Cześnika i Pana Jarosława Ocickiego do pracy w komisji 
konkursowej mającej na celu rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację 
zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w roku 2019.

Głosowanie:
za-16,
przeciw-0,
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wstrzymujących się -0.
W wyniku głosowania zgłoszone kandydatury zostały przyjęte.
Głos zabrał Pan Kamil Różański który podziękował, za interwencję Pana Starosty 
w sprawie zimowego utrzymania dróg. Radni w czasie kiedy te drogi były bardzo 
oblodzone mieli wiele telefonów od mieszkańców. W tej sprawie Pan Starosta 
zorganizował spotkanie z Dyrektorem ZDP w Sierpcu na którym to spotkaniu zostało 
ustalone, że troszkę zostanie zwiększony standard utrzymania dróg, bo do tej pory 
wyglądało to tak, że dotychczas drogi były sypane w okolicach skrzyżowań i 
zakrętów oraz przystanków autobusowych. W tej chwili drogi mają być sypane 
ciągiem, aby zwiększyć bezpieczeństwo, ponieważ dochodziło do wielu kolizji, a 
bezpieczeństwo mieszkańców Powiatu Sierpeckiego jest najważniejsze.
Pan Przemysław Burzyński zapytał gdzie może uzyskać regulamin Rady 
Społecznej SPZZOZ w Sierpcu?
Pan Wicestarosta odpowiedział, że udostępni radnemu niniejszy regulamin.
Pan Przewodniczący wszystkim radnym oraz mieszkańcom Powiatu Sierpeckiego 
życzył, aby w Nowym Roku 2019 dopisywało zdrowie.
Więcej pytań nie było.

Ad. pkt 20.
Zamknięcie obrad.
Pan Przewodniczący poinformował, iż porządek obrad został wyczerpany, 
w związku z powyższym zamyka IV sesję V kadencji Rady Powiatu w Sierpcu.

Protokołowała _  Sekretarz obrad
^ O iru rm ^  —  // —
Dominika Pawłowska Sławomir Krystek

31


