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Rada Powiatu Sierpeckiego 
Protokół nr LYII.2023

57 Posiedzenie w dniu 18 stycznia 2023 
Obrady rozpoczęto 18 stycznia 2023 o godz. 08:30.

W posiedzeniu wzięło udział 13 członków.

Obecni:
1. Przemysław Burzyński
2. Marek Chyliński
3. Andrzej Cześnik
4. Zbigniew Kopczyński
5. Sławomir Krystek
6. Ewa Nowakowska
7. Jarosław Ocicki
8. Sławomir Olejniczak
9. Paweł Pakieła
10. Kamil Różański
11. Wojciech Adam Rychter
12. Sebastian Szczypecki
13. Dariusz Twardowski

Nieobecni:
1. Juliusz Gorzkoś
2. Małgorzata Korpolińska
3. Jan Laskowski
4. Mariusz Turalski

^  Ad. pkt 1.
Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza obrad. 
Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza obrad. 
Pan Przemysław Burzyński -  Przewodniczący Rady otworzył LVII nadzwyczajną sesję 
Rady Powiatu w Sierpcu na wniosek Zarządu Powiatu.
Przewodniczący Rady odczytał wniosek Zarządu Powiatu, który stanowi załącznik nr 2 
do niniejszego protokołu
Stwierdził ustawowe kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
W obradach sesji uczestniczyło 13 radnych /lista obecności stanowi załącznik nr 1 do 
niniejszego protokołu/.
Na sekretarza obrad powołał Radnego Pana Jarosława Ocickiego.
Przewodniczący Rady przywitał zaproszonych gości uczestniczących w sesji.
Głos zabrał Pan Andrzej Cześnik -  Starosta Sierpecki, który zgłosił wniosek o poszerzenie 
obrad sesji o pkt 3a w sprawie odczytania oświadczenia Radnych w sprawie SPZZOZ
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w Sierpcu. Dodał, iż ma to związek z wcześniejszymi wypowiedziami, czy też pismami 
oraz wypowiedziami na forum internetowym.
Radny Pan Zbigniew Kopczyński powiedział, iż zmiany budżetowe dotyczą szpitala 
i inwestycji które będą. Zapytał, czy dyskusja w tej sprawie będzie przed zmianą budżetu, 
żeby był jasny obraz.
Przewodniczący Rady powiedział, że jeżeli chodzi o dyskusję, to tak jak jest w porządku 
obrad, natomiast oświadczenie zostanie odczytane w pkt 3a.
Radny Pan Wojciech Rychter zapytał, czy zostanie odczytane stanowisko Rady 
dotyczące SPZZOZ. Uważa, że żadnej dyskusji nie będzie, bo jeśli byłaby dyskusja, to 
uważa, aby w spotkaniu brał udział Pan Dyrektor, bo wiele pytań byłoby do Pana 
Dyrektora, jak i do Pana Starosty.
Przewodniczący Rady poprosił o opinię Pana Mecenasa.
Pan Jerzy Suski -  Mecenas powiedział, że dyskusja może odbyć w punktach 
dotyczących zmian budżetowych, których przedmiotem są środki na inwestycje 
w szpitalu, jak przy każdej uchwale, Pan Przewodniczący powinien udzielić głosu. Gdy 
intencją Pana Radnego było, aby była dyskusja, czy debata o sytuacji szpitala, albo treści 
oświadczenia, to musiałby być wniosek Zarządu o umieszczenie w porządku obrad oprócz 
odczytania treści tego oświadczenia również dyskusji. Wniosek Zarządu jest ty l ł^  
o odczytanie treści oświadczenia, ale dyskusja w punktach dotyczących zmian 
budżetowych jak najbardziej powinna być.
Radny Pan Jarosław Ocicki powiedział, że też ten wniosek podpisywał i zgadza się 
z Radny Panem Rychterem, bo myślał, że na ten temat będzie dyskusja. Dlatego 
w podpisie pod wnioskiem jest podpis, z uwagami Jarosław Ocicki”, ponieważ chciałby 
się zapytać o pewien wpis w dokumencie, który nie mówi co dokładnie się dzieje 
w szpitalu. Dodał, że jak nie będzie dyskusji wycofuje podpis.
Więcej pytań i uwag nie było.

Przewodniczący Rady ogłosił 5 minut przerwy.
Po przerwie wznowił obrady sesji i przystąpił do głosowanie nad zmianą porządku obrad. 

Głosowano w sprawie;
Zmiana porządku obrad o dodanie pkt 3a. £
Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4 
Wyniki imienne:
ZA (12)
Przemysław Burzyński, Marek Chyliński, Andrzej Cześnik, Zbigniew Kopczyński, 
Sławomir Krystek, Ewa Nowakowska, Sławomir Olejniczak, Paweł Pakieła, Kamil 
Różański, Wojciech Adam Rychter, Sebastian Szczypecki, Dariusz Twardowski 
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Jarosław Ocicki 
NIEOBECNI (4)
Juliusz Gorzkoś, Małgorzata Korpolińska, Jan Laskowski, Mariusz Turalski 

Ad. pkt 2.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2023-2035.
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Pan Zbigniew Garwacki -  Skarbnik Powiatu przedstawił zmiany jakie zachodzą 
w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2035, które są przedstawione 
w uzasadnieniu do uchwały.
Radny Pan Kamil Różański zapytał, czy planowana jest sesja na koniec miesiąc, 
ponieważ wpłynęło pismo z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o zmianę 
środków, a nie widzi, żeby były zaplanowane w tym budżecie, a w miesiącu lutym 
funkcjonariusze przechodzą na emeryturę. Dodał, iż wyposażenie musi być wypłacone 
w dniu przejścia na emeryturę. Zapytał, czy będzie można przyjąć te środki w budżecie 
jeszcze w tym miesiącu?
Pan Skarbnik odpowiedział, że jeżeli będzie to decyzja Wojewody to będzie kompetencja 
Zarządu i sesja nie jest wymagana. Jeśli będą inne potrzeby np. zwiększenie budżetu, to 
wówczas sesja jest wymagalna. Dodał, iż w porozumieniu z Zarządem będzie potrzeba 
zwołania sesji w trybie normalnym i będzie dotyczyć planowanych inwestycji, żeby te 
projekty były realizowane muszą być zaplanowane wydatki na projekty i składanie 
wniosków w celu uzyskania dotacji.
Radny Pan Zbigniew Kopczyński powiedział, że część środków z Polskiego Ładu jest 
przeznaczona na inwestycję na budynek przy ul. Kopernika i część na inwestycje 

0  w szpitalu. Zapytał za jakie rzeczy będzie regulowane płatności i na jakim etapie są 
sprawy inwestycyjne w szpitalu? Uważa, że cały czas środki szerokim strumieniem idą do 
szpitala, a dzieje się coś niepokojącego. Jeżeli będzie się przesuwać środki, a sytuacja 
będzie się pogłębiać jeżeli chodzi o stan szpitala, bo oddziały dalej nie funkcjonują, czy 
jest sens tego wszystkiego i chciałby wiedzieć bo ludzie pytają się o te sprawy. Stwierdził, 
że środki są przekazywane i miało być tak pięknie a jest coraz gorzej.
Pan Starosta powiedział, że przykro, że Pan Radny w taki sposób się wypowiada. 
Stwierdził, że szpital jest powiatowy i należy mieć z tyłu głowy, że wypowiedzi 
uwłaczające związane z inwestowaniem w szpital są nie na miejscu. Podkreślił, iż powiat 
płaci ponieważ są takie zobowiązania wynikające z umów. Jest inwestycja przy budynku 
na ul. Kopernika za kwotę ponad 4.700.000 zł i szpitala inwestycja w kwocie 19.000.000 
zł przy około 3.000.000 zł to są fundusze z Powiatu. Stwierdził, że nie było takich 
inwestycji w historii i należy się cieszyć, że takie inwestycje są przeprowadzone. Dodał, iż 
idą zgodnie z harmonogramem 40% tej inwestycji na szpitalu do 19 stycznia należy 

®  uregulować. Dodał, iż środki na inwestycję są na koncie Starostwa. Powiedział, iż robi się 
dlatego, aby inwestować i pokazywać jakość usług i wygląd, czy to się komuś podoba czy 
nie, czy ktoś się uśmiecha czy nie, będą robić to do czego zostali zobowiązani. Uważa, że 
przynajmniej ostatnia sesja dużo wyjaśniła. Pan Radny Ocicki zabiegał o sytuację taką, 
aby spowodować niepotrzebną dyskusję, ale i tak robi się swoje, że te inwestycje będą 
wykonywać.
Radny Pan Zbigniew Kopczyński powiedział, że nie miał uwag co do celowości 
inwestycji, bo uważa, że są one jak najbardziej potrzebne tylko wyraził troskę i zapytanie 
nie tylko swoje, ale przekazywania jak to wygląda. Miały to być inwestycje, które nie 
będą wpływały na to, żeby powodować ograniczenia w działalności szpitala. Dodał, 
iż Rada przekazuje środki, które idą szerokim strumieniem. Jednakże jest to opinia nie 
tylko jego, ale społeczeństwa i tych osób które reprezentuje, które się zwracają z 
zapytaniami, dlaczego i jaki powód jest, ze ta sytuacja się pogłębia pomimo tego, że 
inwestujemy. Uważa, że coś na tym polu nie zadziałało, gdzie tkwi problem, dlaczego tak 
się dzieje? Jak wiemy wcześniej były inwestycje i remontowane zostały oddziały nie tylkc 
przez obecny Zarząd, ale i poprzedni jak również i poprzednich latach. Uważa, że należ>
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zrozumieć głos społeczny, pieniądze idą, a jakość jest na bardzo niskim poziomie, bo 
dzieje się coraz gorzej.
Pan Starosta powiedział, że nie do końca może się zgodzić z taką wypowiedzią. Uważa, 
że są to przypadki pojedynczych wypowiedzi, może ktoś nie wie, nie rozumie, dlatego 
tłumaczą cały czas, że te inwestycje które są prowadzone i projekty na które pozyskano 
środki, nie można przeznaczyć na inne rzeczy. Stwierdził, że to musi być wydatkowane 
zgodnie z celem i zgodnie z założeniem, bo tak jest zapisane w umowie. Jeżeli 
rozbudowuje się izbę przyjęć i rehabilitację, to te środki muszą być przeznaczone na ten 
cel, nie można ich przesunąć na inne rzeczy. Ponadto powiedział, że inne oddziały pracują, 
a na ten temat musiałby się wypowiedzieć Pan Dyrektor. Uważa, że pewne rzeczy robi się 
na wyrost, tym bardziej, że szpital potrzebuje spokoju i osoby w nim pracujące chcą 
spokojnej pracy. Stwierdził, że jeżeli będzie się robić jakiś zawieruchy wokół szpitala, 
a obecnie jest czas na podpisywanie kontraktów, wyjaśnianie pewnych spraw, bo jest 
zakończony rok 2022, będą naliczane środki finansowe związane z nadwykonaniami 
o które musi ubiegać się Dyrektor. Nadmienił, iż zadanie Starostów jest organizowanie 
pracy szpitala i to czynią. Uważa, że należy zachować trochę cierpliwości i spokoju, 
a będzie tak, że wszystkie oddziały będą funkcjonować.
Radny Pan Zbigniew Kopczyński powiedział, że Pan Starosta go źle zrozumiał. N ^  
wymyśla niepotrzebnych haseł i nie chce aby Starosta się tłumaczył, czy inwestycje 
potrzebne, czy niepotrzebne. Stwierdził, że społeczeństwo sierpeckie jest bardzo dobrze 
zorientowane i obawia się o to, że inwestycje w porządku, ale to wpływa na ogólny stan 
szpitala. Blokowanie działań przez to, że coś zostało rozbudowane w zamian brak 
świadczonych usług w pewnym zakresie, co powoduje coś takiego. Powiedział, że należy 
poinformować te osoby, które pytają co dalej ze szpitalem. Rozumie, że pewne rzeczy nie 
mogą być bo to jest inwestycja, która przyniesie w późniejszym okresie efekty, ale na 
dzień dzisiejszy jest coraz mniej lekarzy jak również coraz mniej usług medycznych. 
Uważa, że ogłoszone konkursy na lekarzy są trochę za późno i ludzie się obawiają, 
a inwestycje blokują działalność szpitala.
Pan Starosta powiedział, że nie rozumie wypowiedzi takich pokrętnych i o co chodzi. 
Powiedział, że odpowiada prosto i to jest jasne i logiczne. To że brakuje pediatrów to nie 
jest sytuacja obecna. Ta sytuacja musiała zaistnieć dekadę temu, kiedy ludzie młodzi 
kończąc studia nie wybierali specjalizacji związanej z pediatrią i to jest pokłosie tego, 
jest niedobór lekarzy. Obecni rządzący robią wszystko, aby zwiększyć liczbę studentów na 
uczelniach, jak również otwierać dodatkowe kierunki studiów na innych uczelniach, ale to 
nie nastąpi od razu. Dodał, iż dużo młodych osób wyjeżdża na specjalizacje za granicę. 
Stwierdził, że jest trudna sytuacja z lekarzami, ale to jest nie tylko w Sierpcu ale w całej 
Polsce. Dodał, iż rozmowy z lekarzami są prowadzone i nie chce odpowiadać za to, 
powinien robić Pan Dyrektor. Podkreślił, iż w ich wypowiedziach nigdy nie było mowy 
o zamykaniu czegokolwiek. Jeżeli są problemy związane z remontami czy brakiem 
lekarzy, należy oddział zawiesić, aby nie doszło do nieszczęścia. Nadmienił, iż na pediatrii 
nie było możliwości podłączenia pod tlen we wszystkich pomieszczeniach, a obecnie już 
jest we wszystkich. Dodał, iż ta inwestycja została wykonana ze środków Wojewody i na 
całym szpitalu została wymieniona instalacja tlenowa. Stwierdził, że idzie się w takim 
kierunku, aby to wszystko poprawić. Stwierdził, że na niektórych oddziałach remonty nie 
były robione . Dodał, że jest tam często i sprawdza postęp prac i rozmawia z lekarzami. 
Stwierdził, iż ta inwestycja wymaga czasu i ten czas spowodował dla wszystkich 
zaniepokojenia, ale to jak przy budowie napotyka się na pewne trudności. Uważa, że ten
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remont niedługo się zakończy i z tego co wie na pediatrii jest już zakończony. Nadmienił, 
iż remont również przeprowadzają pracownicy PZJB jak i pracownicy ze szpitala. 
Powiedział, że można będzie zobaczyć jak wyglądają te sale, a jak one wyglądały, a miały 
być dwa lata temu remontowane. Jeżeli były dwa lata temu remontowane i one tak 
wyglądają, to co to był za remont. Powiedział, że pracują nasi pracownicy aby nie ponosić 
kosztów. Dodał, iż to samo było z innymi oddziałami na chirurgi, oddziale wewnętrznym, 
gdzie wykonane zostały łazienki. Podkreślił, że obecnie jest intymność, jest wygląd, a to 
zostało wykonane ze środków Marszałka. Uważa, że takie rzeczy trzeba chwalić i widzieć, 
a nie tylko krytykować. Uważa, że jakość, czy się podoba czy nie to wejdzie zgodnie 
z propozycją Ministerstwa Zdrowia. Na jak szerokim zakresie i jak to będzie 
funkcjonować to do końca nie wiadomo, bo prace w Ministerstwie i Sejmie trwają i są 
w takim zawieszeniu i nie wiedzą w którym kierunku do końca pójść, ale nie mówią
0 zamykaniu i likwidacji tylko wręcz przeciwnie. Przejdzie się tą trudną chwilę związaną 
obecnie z obsadą lekarzy i część lekarzy jest, ale żeby funkcjonował oddział porządnie to 
musi być dwóch lekarzy specjalistów, aby codziennie byli. Uważa, że należy się tego 
trzymać i dążyć do jakości. Sam Radny mówił, że ma zastrzeżenia do pediatrii do wyglądu
1 do obsługi. Stwierdził, że wziął sobie do serca, że należy to poprawić , ale nie w taki 

9  sposób że będą przyjeżdżać lekarze i codziennie ktoś inny. Uważa, że jeżeli stawia się na
służbę zdrowia i na szpital to musi być ta jakość, bo inaczej przegra się z konkurencją, bo 
będą odchodzić pacjenci do innych szpitali. Powiedział, że z położnictwem jest bardzo 
trudna sytuacja, ponieważ tak jak były prowadzone rozmowy, kobiety idą za swoim 
lekarzem, który ich prowadzi. Uważa, że wszyscy muszą odpowiadać , bo nie tylko on ma 
wiedzę, ale Radny też jest osobą inteligentną, był policjantem, ratował ludzi i też trzeba 
odpowiadać.
Pan Wicestarosta uzupełnił wypowiedź dotyczącą remontów szpitala. Uważa, że 
wymiana instalacji tlenowej jest bardzo dobrym posunięciem. Stwierdził, że mamy to 
z praktyk jak była pandemia covid . Wszystko było organizowane, a Dyrektor o tym 
meldował jakie są problemy. Szpital był remontowany w okresie wcześniejszym, na tamte 
potrzeby zamontowany był zbiornik i poprowadzona instalacja. Nikt uwag nie ma, ale lata 
i potrzeby robią swoje. Była pandemia i bardzo duża ilość chorych osób, które 
potrzebowały podłączenia pod instalację tlenową. Obecnie na całym szpitalu 

®  poprowadzona jest nowa instalacja, w pierwszej kolejności począwszy od zbiornika 
i zgodnie z wymogami. Wyjaśnił, iż to było przeprowadzane korytarzami na oddziały, co 
wymagało pewnych prac związanych z montażem. Stwierdził, że tlen ratował życie wielu 
osobom i jest to dobra inwestycja.
Radny Pan Zbigniew Kopczyński powiedział, że Sierpecki szpital wkracza w XXI wiek. 
Powiedział, że nie ma uwag co do kwestii technicznej, bo to już powinno być dawno 
zrealizowane, każdy wie. Przekazuje zaniepokojenie, które mówi że inwestycje 
inwestycjami, ale to powoduje takie zawirowanie. Uważa, że zakład pracy który produkuje 
jakieś komponenty i ma stałych odbiorców i zaprzestał produkcję, to straci odbiorców. 
Uważa, że jeżeli tak długo trzymamy zamknięte oddziały i wchodzą kwestie również 
pozyskania lekarzy, co jest trudne, ale jesteśmy w Sierpcu i chodzi o Sierpc o to miasto 
o ten szpital i o ten Powiat. Poprosił, aby sobie przypomnieli co Dyrektor powiedział 
odnośnie oddziału pediatrycznego, że za mało dzieci choruje. Dodał, że do inwestycji 
tlenowych nie ma uwag, tylko to spowodowało całkowicie zamknięcie pewnych 
oddziałów i odbicie się pacjentów, lekarzy i obsługi.
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Radny Pan Jarosław Ocicki powiedział, że Pan Cześnik używa za dużo dwóch wyrazów: 
Jarosław Ocicki.
Pan Starosta odpowiedział, że jest jeszcze stanowisko starosty.
Radny Pan Jarosław Ocicki odpowiedział, że może i tak. Za dużo używa imienia 
i nazwiska Ocicki z tego względu, że wszystko co jest mówione to Ocicki mówił, ktoś się 
uśmiechał, Ocicki się uśmiechał.
Pan Starosta zapytał, w jakim kierunku ta rozmowa prowadzi?
Radny Pan Jarosław Ocicki poprosił, aby dał dokończyć wypowiedź. Nie chciałby, aby 
Pan używał nadaremnie jego imienia i nazwiska z tego względu, że użył go ostatnio 
w Urzędzie Pracy.
Pan Starosta powiedział, że zaraz zacznie rozmowę poważną.
Przewodniczący Rady zwrócił uwagę, że są w punkcie budżetu.
Radny Pan Jarosław Ocicki powiedział, że tutaj mówi się o takich rzeczach, a o tym to 
poważnie sobie porozmawiamy, ale to nie osobiście, a ktoś inny z Panem porozmawia.
Pan Starosta zapytał, czy jest straszony? Ktoś inny z nim porozmawia. Zapytał, kto 
porozmawia?
Radny Pan Jarosław Ocicki odpowiedział, że nie. Zapytał, czy jest Pan straszony, a kto 
porozmawia to się dowie. £
Pan Starosta zapytał, czy ktoś z czarnego samochodu i łysą głową.
Radny Pan Jarosław Ocicki odpowiedział, że tak. Powiedział, że Pan takie głupoty 
opowiada cały czas na tej sali.
Pan Starosta powiedział, że wszyscy słyszeli.
Radny Pan Jarosław Ocicki zapytał, czy da dokończyć wypowiedź. Może adwokat 
z Panem porozmawia, albo ktoś inny.
Pan Starosta poprosił, aby nie straszył go adwokatami.
Radny Pan Jarosław Ocicki powiedział, że jeżeli w intemecie widzi pismo, które 
wystosowało kilku Radnych na Radzie Społecznej przy szpitalu, że Pan Dyrektor ma 
składać wniosek o likwidację oddziałów i chce zaopiniować i niektórzy Radni się odwołali 
i byli przeciwni temu, a Pan mówi do Radnych, że o niczym nie wie i o jakiejś likwidacji, 
przecież to nie będzie tego i będą te oddziały dalej funkcjonować. Uważa, że nie ma 
żadnego wpływu na Dyrektora lub komunikacji z Dyrektorem, bo nie wiadomo kto to 
składa, czy nie składa,a Pan Dyrektor co chce robi i Pan nie wie o co chodzi. ^
Pan Starosta powiedział, że może Pan Inspirował.
Radny Pan Jarosław Ocicki zapytał, ja inspirowałem Dyrektora. Odpowiedział, 
wszystko ja. Dodał, że jeden w Polsce podobno jest też i jeden w Sierpcu. Powiedział, że 
jeżeli słyszy o remontach, to były remontowane wcześniej wewnętrzny, chirurgia i inne 
oddziały rehabilitacja były remontowane, a wszystkiego nie da się zrobić od razu. To że 
ktoś mówi że rezonans był kupiony w tych czasach , że środki na ten rezonans zostały 
pozyskane, na windę czy na parking to jest nieprawda. Te środki zostały pozyskane 
w 2020 roku we wrześniu. Stwierdził, że każdy sukces ma wielu ludzi, którzy się do tego 
mogą przypiąć. Zwrócił na jedną uwagę. Szpital jest remontowany, był remontowany 
i prawdopodobnie będzie remontowany. Dodał, że budynek jest z lat sześćdziesiątych czy 
siedemdziesiątych i sufity są robione ze słomy. Powiedział, że to normalne i to samo było 
na wewnętrznym, na chirurgi i jak się dotknie czegoś to trzeba zrobić, tak jak obecna 
technologia wymaga. Mówi się jak jest teraz pięknie, to już na tej sali było mówione nie 
raz jak jest pięknie. Lekarze, nie przyjdą lekarze, a daj Boże niech przyjdą, bo każdy 
chciałby aby pediatria, położnictwo i neonatologia zadziałały, ale on słyszy że nie
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dwadzieścia cztery na dobę tylko dzienna pediatria. Zapytał, kto przyjdzie, zobaczy. 
Dyrektor powiedział, że dwieście złotych nie jest w stanie dać za godzinę, a są takie 
stawki. Podkreślił, iż szpital miał lekarzy tylko trzeba było ich szanować. Mówimy
0 tlenie i zgadzam się bo jest potrzebny do życia człowiekowi tylko po co był robiony 
w całości szpital covidowy. Stwierdził, że wszyscy ginekolodzy złożyli wypowiedzenie 
odeszli i z pediatrii tak samo, bo w szpitalu covidowym nie mogli pracować, potem 
remonty. Nadmienił, że był tu jeden lekarz i z tego co się dowiedział, to bardzo dobry 
lekarz, fachowiec i jakoś ten lekarz nie został w Sierpcu i nie pracuje. Uważa, że wówczas 
trzeba było pediatrię przenieść na ginekologię, bo ginekologia nie jest w stu procentach 
obłożona i wówczas można było remontować. Skończono by pediatrię, potem położnictwo
1 nie wszystko naraz. Uważa, że jeżeli Powiat otrzymał 2.5 min zł od Województwa 
Mazowieckiego, czy od Wojewody, to jest fajne, ale zwrócił uwagę na to, że 400 tyś zł 
Dyrektor wyłożył ze środków własnych na remont oddziału położnictwa, nie mając na 
wydatki bieżące, daje na remont położnictwa, a potem szuka pieniędzy i od Rady prosi 
kredyt. Stwierdził, że na ten temat dużo by można mówić, ale nie chce zabierać czasu.
Pan Starosta stwierdził, że jak słucha Pana Ocickiego to jakby słuchał opowieści 
o pingwinach z Madagaskaru. Zwrócił się do Radnego i poprosił, aby mniej zajmował się 
tematyką szpitala, a zajął się wokół tematami, które Pana powinny interesować. Szpital na 
dzień dzisiejszy tak jak Pan mówi o lekarzach i ich zarobkach i stawkach. Uważa, że 
każdy chce mieć spokój w pracy i dziwi się, że takie tematy są podnoszone na forum 
publicznym. Stwierdził, że obecnie są na etapie poszukiwania lekarzy i podpisywania 
kontraktów. Wypowiedzi Pana są w tym temacie nie na miejscu. Też nie można mówić
0 ginekologach, że odeszli, bo taka była sytuacja. Był covid przez dwa lata. Powiedział, że 
Pan nie zderzył się z tą sytuacją, bo pan odszedł.
Radny Pan Jarosław Ocicki powiedział, że jak się zaczął covid to on był Wicestarostą
1 się zderzył z tym.
Pan Starosta zapytał, czy to prawda, że odszedł na zwolnienie lekarskie, które trwało 
9 miesięcy? Powiedział, albo rozmawiamy konkretnie albo nie rozmawiamy.
Radny Pan Jarosław Ocicki powiedział, aby się leczył.

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i zarządził 5 minut przerwy.

Radny Pan Wojciech Rychter zapytał o środki z Polskiego Ładu za które została 
zbudowana winda w szpitalu, czy ta winda została zbudowana kosztem oddziału 
pediatrycznego, bo tam gdzie jest winda to był pokój pielęgniarek, a naprzeciwko była 
kuchenka i magazyn. Zapytał, czy ta inwestycja będzie połączona do rzekomo oddziału 
położniczego, czy ZOL-u, tak jak było zaplanowane, że Pan Dyrektor będzie robił ZOL na 
oddziale położniczym.
Pan Starosta powiedział, że to nie był Polski Ład, to były środki z Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych (winda, parking i rezonans). Stwierdził, że pokazali jak należy takie 
rzeczy finansować dla szpitala. To zostało zakupione ze środków zewnętrznych, 
rządowych i powinni się wszyscy z tego cieszyć. Dodał, że jeżeli chodzi o tomograf 
należało zapłacić z budżetu Powiatu i szpitala, poniesiono koszt w wysokości ponad 
1.800.000 zł plus środki związane z wyposażeniem i doposażeniem pomieszczeń to 
wyszło ponad 3 min. zł. Uważa, że można było tomograf zakupić w inny sposób. Były 
propozycję Marszałka Województwa.



Radny Pan Wojciech Rychter powiedział, że pytał o pomieszczenia, które były na 
pediatrii, czy zostały wyłączone z pediatrii i zostały wyremontowane w kontekście 
oddziału, który jest obecnie remontowany?
Pan Starosta odpowiedział, że jest tam szyb windowy, który służy i pediatrii i oddziałowi 
ginekologiczno -  położniczemu i całej ginekologi. Dodał, iż taką posiada wiedzę.
Więcej pytań nie było.

Głosowano w sprawie;
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2023-2035.

Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4 
Wyniki imienne:
ZA (12)
Przemysław Burzyński, Marek Chyliński, Andrzej Cześnik, Zbigniew Kopczyński, 
Sławomir Krystek, Ewa Nowakowska, Sławomir Olejniczak, Paweł Pakieła, Kamil 
Różański, Wojciech Adam Rychter, Sebastian Szczypecki, Dariusz Twardows^ 
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Jarosław Ocicki 
NIEOBECNI (4)
Juliusz Gorzkoś, Małgorzata Korpolińska, Jan Laskowski, Mariusz Turalski 

Rada Powiatu podjęła
UCHWAŁĘ Nr 325.LVII.2023

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Powiatu Sierpeckiego na lata 2023-2035 /uchwała stanowi załącznik nr do niniejszego 
protokołu/

Ad. pkt 3.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu 
Sierpeckiego na 2023 r. A

Pytań nie było.

Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu 
Sierpeckiego na 2023 r.
Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Wyniki imienne:
ZA 02)
Przemysław Burzyński, Marek Chyliński, Andrzej Cześnik, Zbigniew Kopczyński, 
Sławomir Krystek, Ewa Nowakowska, Sławomir Olejniczak, Paweł Pakieła, Kamil 
Różański, Wojciech Adam Rychter, Sebastian Szczypecki, Dariusz Twardowski 
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
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Jarosław Ocicki 
NIEOBECNI (4)
Juliusz Gorzkoś, Małgorzata Korpolińska, Jan Laskowski, Mariusz Turalski

Rada Powiatu podjęła
UCHWAŁĘ Nr 326.LVII.2023

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2023 r.
/uchwała stanowi załącznik nr do niniejszego protokołu/

Ad. pkt 3a
Oświadczenie Radnych Powiatu w Sierpcu w sprawie szpital.
Przewodniczący Rady odczytał oświadczenie, które stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu.

Ad. pkt 4.
Zamknięcie obrad.

Po wyczerpaniu porządku Przewodniczący Rady zamknął LVII obrady nadzwyczajnej 
sesji Rady Powiatu w Sierpcu.

kołowała

a nu ta Sekulska
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ZARZĄD POWIATU 
W SIERPCU Sierpc, dnia 13 stycznia 2023 r.

BRZ.0022.1.2023
PAN

PRZEMYSŁAW BURZYŃSKI a | Nr J  do protoko)u

PRZEWODNICZĄCY RADY z obrad Sesji Rady Powiatu 

POWIATU W SIERPCU Nr LW/. z dn. J 32

Zarząd Powiatu działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) 
oraz § 13 ust. 4 Statutu Powiatu Sierpeckiego uchwalonego Uchwałą Nr 22.IV.2018 
z dnia 28 grudnia 2019r. (t.j. Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 499) -  wnosi o zwołanie 
nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Sierpcu na dzień 18 stycznia 2023 r. 
na godz. 08:30 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza obrad.

2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2023-2035.

3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu 
Sierpeckiego na 2023 r.

4. Zamknięcie obrad.

U Z A S A D N I E N I E

W związku z koniecznością wprowadzenia do Budżetu Powiatu Sierpeckiego 
pierwszej transzy otrzymanej z Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” na 
realizację zadań pn.: „Utworzenie Izby Przyjęć COVID wraz z Centrum Rehabilitacji 
przy SPZZOZ w Sierpcu” w kwocie 6 460 000,00zł oraz „Rozbudowa, przebudowa 
i nadbudowa budynku z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe dla Starostwa 
Powiatowego w Sierpcu” w kwocie 1 575 039,00zł, zachodzi potrzeba zwołania sesji 
nadzwyczajnej.

Zarząd:

1) Andrzej Cześnik

2) Sławomir Olejniczak

3) Marek Chyliński

4) Sławomir Krystek

5) Dariusz Twardowski
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PRZEWODNICZĄCY 
RADY POWIATU 

W SIERPCU

Sierpc, dnia 13.01.2023 r.

BRZ.0002.1.2023

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 
powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), § 12 ust. 1 i § 13 ust. 1 Statutu 
Powiatu Sierpeckiego, zwołuję LV/I obrady nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu 
w Sierpcu na dzień 18 stycznia 2023r. (tj. środa) o godzinie 8:30 na sali 
konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza 
obrad.

2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2023-2035.

3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu 
Powiatu Sierpeckiego na 2023 r.

4. Zamknięcie obrad.

Podstawą prawną do zwolnienia radnego z zakładu pracy, celem umożliwienia mu udziału w pracach 
organów powiatu, stanowi art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1526).



Zał.N r

LISTA OBECNOŚCI 

NA LVII SESJI

RADY POWIATU W SIERPCU

l do protokołu

z obrad Sesji Rady Powiatu 

Nr ....Jr.yJL...... z dn.

w dniu 18 stycznia 2023 r.

Lp. N A ZW IS K O  I IM IĘ Poc pis

1. Burzyński Przemysław (■
2. Chyliński Marek Piotr

3. Cześnik Andrzej Sławomir
/A

4 Gorzkoś Juliusz /P u e o b e c r i
--------------- i------%Ł__________

5. Kopczyński Zbigniew c T

6. Korpolińska Małgorzata p j j l e o k e e iw -

7. Krystek Sławomir Grzegorz

_________ M.
8. Laskowski Jan

/ \ u e & b e c & T
9. Nowakowska Ewa Danuta

10. Ocicki Jarosław Andrzej
\

11. Olejniczak Sławomir Paweł

12. Pakieła Paweł

13. Różański Kamil Jan

14. Rychter Wojciech Adam
\4n

15. Szczypecki Sebastian / 7 j (  1

16. Turalski Mariusz O'

/ v d e d o e c v u \ /

17. Twardowski Dariusz Mieczysław

D  n


