
RADA POWIATU W SIERPCU

w Sierpcu ul. Świętokrzyska 2 a

Biuro Rady i Zarządu Powiatu Rok 2019

Nr sprawy

S P R A W A
PROTOKÓŁ NR V.2019 Z POSIEDZENIA 

RADY POWIATU W SIERPCU 
W DNIA 15 LUTEGO 2019 ROKU

Rozpoczęto 15 lutego 2019 roku 

Zakończono 15 lutego 2019 roku



PROTOKÓŁ NrV.2019 

RADY POWIATU W SIERPCU 

z dnia 15 lutego 2019 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 17 radnych /Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 
protokołu/.

Ponadto w obradach uczestniczyli:

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

2) Pan Krzysztof Sobiecki -  Skarbnik Powiatu,

3) Pan Jerzy Suski -  Radca prawny,

4) Pani Bożena Umińska- Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno- 
Epidemiologicznej w Sierpcu,

5) Pani Katarzyna Jasińska -  Dyrektor Delegatury WIOS w Płocku,

6) Pan Mariusz Kryszkowski -  Komendant Powiatowej Policji w Sierpcu,

7) Pan Marcin Strześniewski -  Komendant Powiatowej Straży Pożarnej w 
Sierpcu,

8) Pani Franciszka Teresa Skóra -  Kierownik Oddziału Wojewódzkiego 
Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie Oddział w Płocku,

8) Pani Agnieszka Gorczyca -  Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Sierpcu.

Ad. pkt 1.

Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza obrad.

Przewodniczący Rady -  Pan Juliusz Gorzkoś otworzył V sesję Rady Powiatu 
w Sierpcu. Stwierdził ustawowe kworum do podejmowania prawomocnych uchwał. 
W momencie otwarcia obrad sesji obecnych było 17 radnych.

Na sekretarza obrad Przewodniczący Rady powołał Panią Ewę Nowakowską.

Pan Przewodniczący poprosił o uczczenie minutą ciszy śmierć Pana Pawła
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Adamowicza- Prezydenta Gdańska, który 13 stycznia 2019 r w dniu finału Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy został ugodzony nożem. Dodał, że Pan Paweł 
Adamowicz w samorządzie pracował ponad 20 lat na rzecz Gdańska. Następnie Pan 
Przewodniczący powiedział, że dnia 7 lutego 2019r odszedł znamienity Polak - Jan 
Olszewski, Premier, człowiek bardzo odważny. Podkreślił, że gdy miał 14 lat brał 
udział w Powstaniu Warszawskim. Odwaga jego manifestowała się tym, że podczas 
komunistycznych rządów zawsze wspierał, jako mecenas opozycjonistów cześć ich 
pamięci. Pan Przewodniczący poprosił o uczczenie minutą ciszy śp. Pawła 
Adamowicz i Pana Jana Olszewskiego.

Wszyscy uczestnicy sesji wstali i uczcili minutą ciszy śmierć Pana Pawła 
Adamowicz i Pana Jana Olszewskiego.

Ad. pkt 2.

Przyjęcie protokołu z sesji Rady Powiatu w Sierpcu.

Pan Przewodniczący zapytał, czy Radni mają uwagi do Protokołu Nr III.2018 
z 17 grudnia 2018 roku?

Uwag do protokołu nie zgłoszono.

W związku z powyższym Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad
przyjęciem Protokołu Nr III.2018 z dnia 17 grudnia 2018r.

Głosowanie:

za -17 .

W wyniku głosowania został przyjęty Protokół Nr III.2018 roku z dnia 17 grudnia 
2018 roku.

Pan Przewodniczący zapytał, czy Radni mają uwagi do Protokołu Nr IV.2018 
z 28 grudnia 2018 roku?

Uwag do protokołu nie zgłoszono.

W związku z powyższym Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad
przyjęciem Protokołu Nr IV.2018 z dnia 28 grudnia 2018r.

Głosowanie:

za -17 .

W wyniku głosowania został przyjęty Protokół Nr IV.2018 roku z dnia 28 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?
Pan Przewodniczący powiedział, że ze swojej strony chciałby, żeby w punkcie 25a 
dodać punkt, dotyczący udzielenia wotum zaufania dla Przewodniczącego Rady 
Powiatu. Dodał, że wszyscy w Radzie Powiatu działają na bazie przynależności do 
jakiegoś klubu. Podkreślił, że koalicję miały tworzyć dwa kluby, jednak tak naprawdę 
kolację tworzy jeden klub i drugiego klubu nie będzie. Wobec powyższego Pan 
Przewodniczący oznajmił, że „chciałby się odnieść do tego, jaka jest jego 
legitymizacja do tego wszystkiego, żeby być Przewodniczącym w Radzie Powiatu”. 
Mając powyższe na uwadze poprosił, żeby zagłosować za wprowadzeniem do 
porządku obrad punktu 25 a.
Głos zabrał Pan Jan Laskowski który poprosił o interpretację sprawy przez 
mecenasa. Podkreślił, że statut Powiatu Sierpeckiego nie przewiduje wotum zaufania 
dla kogokolwiek. Dodał, że w przepisach prawa jest przyjęcie rezygnacji albo 

£  odwołanie z funkcji, bądź powołanie. Podkreślił, że formy votum zaufania dla 
Przewodniczącego Rady statut nie przewiduję. Radny jeszcze raz poprosił o opinię 
w tym temacie radcę prawnego.
Pan Jerzy Suski -  Radca prawny wyjaśnił, że rzeczywiście ustawa o samorządzie 
powiatowym, ani Statut Powiatu Sierpeckiego, nie przewidują instytucji wotum 
zaufania dla Przewodniczącego Rady Powiatu. Taka instytucja wotum zaufania 
została wprowadzona do ustawy o samorządzie powiatowym tylko i wyłącznie dla 
Zarządu Powiatu i też nie na wniosek, ani samego Zarządu, ani grupy radnych, tylko 
w związku z nową instytucją jaką jest w aktualnej kadencji raport o stanie powiatu. 
Wyjaśnił, że Rada Powiatu po debacie nad raportem o stanie powiatu udziela, bądź 
nie udziela wotum zaufania Zarządowi Powiatu. Podkreślił, że to jest jedyny 
przypadek w przepisach dotyczących powiatu, gdzie jest mowa o wotum zaufania. 
Podkreślił, że jeżeli chodzi o Przewodniczącego Rady to zgodnie z artykułem 14 ust. 
4 i 5 u.s.p. przepisy przewidują tylko dwie formy jakby debatowania, czy 

£  podejmowania decyzji nad tym czy Przewodniczący ma dalej pełnić funkcję, czy też 
nie, a mianowicie jest to odwołanie przewodniczącego Rady, które może nastąpić na 
wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady Powiatu w głosowaniu tajnym, 
bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy składu rady. 
Druga instytucja to jest rezygnacja przez Przewodniczącego Rady z funkcji, nad 
którą to rezygnacją Rada również przeprowadza głosowanie i przyjmuje rezygnację 
lub też nie. Podkreślił, że to są tak jakby dwa vota zaufania tylko, że z dalej idącymi 
skutkami. Dodał, że w przypadku złożenia rezygnacji przez Przewodniczącego Rady 
jeżeli w ciągu miesiąca taka uchwała o przyjęciu rezygnacji nie zostałaby podjęta 
przez Radę Powiatu uważa się, że rezygnacja została przyjęta z mocy prawa. Radca 
prawny podkreślił, że w jego ocenie nie ma podstaw prawnych do podejmowania 
uchwały, która nie miałaby jakikolwiek skutku prawnego tj. w sprawie wotum 
zaufania dla Przewodniczącego Rady. Następnie Pan Przewodniczący oznajmił, że 
Statut Powiatu Sierpeckiego przewiduję w § 29 ust. 1 lit. c taką instytucje jak
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Oświadczenia Rady, które mogą być przyjmowane w każdej sprawie, tj. w sprawach 
niewymagających podjęcia uchwały Rada Powiatu może podejmować oświadczenia 
zawierające stanowisko w określonej sprawie. W ocenie Pana Mecenasa jeżeli to 
głosowanie nad wotum zaufania miałoby nastąpić w formie oświadczenia Rady 
Powiatu nie widzi prawnego przeciwwskazania, żeby w takiej formie mogło być 
przez Radę Powiatu podjęte takie oświadczenie. Treść decyzji rady może być 
odwzorowana jedynie w treści protokołu Rady Powiatu. Dodał, że aby rada w ogóle 
mogła się zająć takim punktem jak oświadczenie, musi się ono znaleźć w porządku 
obrad, czyli musi być dokonana zmiana porządku obrad bezwzględną większością 
głosów. Tryb głosowania dla treści oświadczenia jest to głosowanie jawne. Statut w § 
32 i 33 jak również i ustawa o samorządzie powiatowym art. 13 ust. 1 stanowi, że 
uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej 
połowy ustawowego składu w głosowaniu jawnym chyba, że przepisy ustawy 
stanowią inaczej. Podkreślił, że Statut Powiatu reguluje tryb głosowania nie tylko 
uchwał, ale w ogóle głosowania. Rozdział 5 Statutu Powiatu Sierpeckiego 
zatytułowany jest głosowanie nad wszystkim to jest nad oświadczeniami 
i uchwałami. Wyjaśnił, że § 32 dotyczy głosowań tajnych, które przeprowadza się 
tylko w przypadkach określonych w ustawie i nie ma przewidzianej formy 
głosowania tajnego dla wotum zaufania.
Pan Paweł Pakieła zapytał czy się dobrze rozumie, że jeżeli zostanie zmieniony 
porządek i ten punkt zostanie wprowadzony do porządku obrad to niezależnie od 
wyniku głosowania nie wywołuje to głosowanie żadnych skutków.
Pan Jerzy Suski oznajmił, że nie wywołuje żadnych skutków. Jest to oświadczenie 
deklaratywne tak jak każde oświadczenie Rady Powiatu, które nie wywołuje żadnego 
skutku prawnego automatycznie.
Pan Przewodniczący powiedział, że wotum zaufania nie wywołuje żadnych skutków 
prawnych, ponieważ żeby wywoływało to skutek prawny to tylko można odwołać 
albo zrzec się funkcji. Podkreślił, że tylko w takich przypadkach to wywołuje skutek 
prawny. Dodał, że w przypadku nie uzyskania wotum zaufania następnym krokiem 
może być odwołanie, bądź złożenie rezygnacji.
Pan Jerzy Suski -  Radca prawny oznajmił, że nie do końca zgadza się ze 
stwierdzeniem Pana Przewodniczącego. Wyjaśnił, że w tych przypadkach gdzie 
wotum zaufania jest przewidziane jako instytucja prawna w ustawie tak jak na 
przykład w art. 30a ust. 9 w stosunku do Zarządu Powiatu, wotum zaufania wywołuje 
skutki prawne bezpośrednio bowiem art.30 ust.9 mówi, że po zakończeniu debaty 
nad raportem o stanie powiatu - Rada Powiatu przeprowadza głosowanie nad 
udzieleniem Zarządowi Powiatu wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu Zarządowi 
Powiatu wotum zaufania Rada Powiatu podejmuje bezwzględną większością głosów. 
Niepodjęcie uchwały o udzieleniu Zarządowi Powiatu wotum zaufania jest 
równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu Zarządowi Powiatu wotum 
zaufania i wywołuje skutek prawny.
Pan Przewodniczący oznajmił, że poddaję się wotum zaufania i nie będzie uciekał 
od dalszych decyzji w przypadku nie uzyskania votum zaufania. Dodał, że chce



stwierdzić swoją legitymizacja do bycia Przewodniczącym Rady Powiatu w Sierpcu. 
To głosowanie w sprawie wotum zaufania da ocenę sytuacji. Podkreślił, że oczywistą 
sprawą jest, iż to w jaki sposób zostanie wyrażone głosowanie to wywoła to dalsze 
następstwa. Podkreślił, że nie po to robi, że jak się okaże masz tylko jeden czy dwa 
głosy to, że będzie na tym miejscu się kurczowo trzymał. Następnie Pan 
Przewodniczący zaproponował, aby w punkcie 24a wprowadzić podjęcie 
oświadczenia Rada Powiatu dotyczącego udzielenia votum zaufania dla 
Przewodniczącego Rady.

Następnie Pan Przewodniczący zapytał, czy są inne wnioski związane ze zmianą 
porządku obrad posiedzenia Rady Powiatu w dniu 15 lutego 2019 roku.

Pytań i uwag więcej nie zgłoszono.

Wobec powyższego Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie wprowadzenie do 
porządku obrad punktu 24a to jest podjęcie oświadczenia w sprawie udzielenia 
wotum zaufania dla Przewodniczącego Rady Powiatu w Sierpcu?
Głos zabrał Pan Jerzy Suski - Radca prawny, który zwrócił uwagę na tryb 
głosowania. Podkreślił, że w przyjętym przez Radę Powiatu statucie tryb głosowania 
powinien być głosowaniem imiennym, które odbywa się w ten sposób, że sekretarz 
obrad wyczytuje w kolejności alfabetycznej nazwiska radnych, a radny po 
wyczytaniu oddaję głos.
Pan Przewodniczący podkreślił, że system e-sesja działa i również daje możliwość 
głosowania imiennego.
Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad wprowadzeniem pkt 24a.

Głosowanie: 
za-17, 
przeciw -  0,
wstrzymujących się -  0.

W wyniku głosowania do porządku obrad sesji w dniu 15 lutego 2019 roku został 
wprowadzony pkt 24a.
Następnie Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad 
sesji Rady Powiatu w Sierpcu w dniu 15 lutego 2019 roku wraz z pkt 24a. 

Głosowanie: 
za-17, 
przeciw-0,
wstrzymujących się -  0.

Przystąpiono zatem do realizacji porządku obrad sesji Rady Powiatu w Sierpcu 
w dniu 15 lutego 2019 roku.
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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 oceny przyjmowania i załatwiania skarg 
i wniosków przez organy jednostek samorządu terytorialnego województwa 
mazowieckiego oraz samorządowe jednostki organizacyjne w 2017 roku 
/Pismo stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu/.

2) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejscowy 
w Płock w sprawie możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu 
określonego w uchwale budżetowej /Pismo stanowi załącznik nr 4 do 
niniejszego protokołu/.

3) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejscowy 
w Płocku na temat możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu 
określonego w uchwale budżetowej /Pismo stanowi załącznik nr 5 do 
niniejszego protokołu/.

4) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejscowy 
w Płocku na temat wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu 
/Pismo stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu/.

5) Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu na temat bezrobocia 
w Powiecie Sierpeckim według danych na dzień 31 grudnia 2018 roku /Pismo 
stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu/.

6) Interpelacja radnego Przemysława Burzyńskiego z dnia 28 grudnia 2018 roku 
dotycząca inwestycji drogowych w latach 2010-2018 wraz z odpowiedzią 
/Pismo stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu/.

7) Interpelacja radnego Przemysława Burzyńskiego z dnia 28 grudnia 2018 roku 
dotycząca kosztów poszczególnych oddziałów w stosunku do wynagrodzenia 
w SPZZOZ w Sierpcu wraz z odpowiedzią /Pismo stanowi załącznik nr 9 do 
niniejszego protokołu/.

8) Interpelacja radnego Przemysława Burzyńskiego z dnia 28 grudnia 2018 
roku dotycząca planowanych kosztów na III kwartał 2018 roku w SPZZOZ 
w Sierpcu wraz z odpowiedzią /Pismo stanowi załącznik nr 10 do niniejszego 
protokołu/.

9) Interpelacja radnego Przemysława Burzyńskiego z dnia 28 grudnia 2018 roku 
dotycząca kontroli przeprowadzonych w SPZZOZ w Sierpcu wraz z 
odpowiedzią /Pismo stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu/.

10) Interpelacja złożona przez Pana Przemysława Burzyńskiego -  radnego 
Rady Powiatu w Sierpcu, dotycząca zadłużenia SPZZOZ w Sierpcu oraz 
zaciągniętych zobowiązań /Pismo sanowi załącznik nr 12 do niniejszego 
protokołu/.

11) Interpelacja złożona przez Pana Przemysława Burzyńskiego dnia 1 
lutego 2019r, dotycząca ilości zatrudnionych lekarzy w poszczególnych 
oddziałach w SPZZOZ w Sierpcu /Pismo stanowi załącznik nr 13 do



niniejszego protokołu/.
12) Interpelacja złożona przez Pana Przemysława Burzyńskiego dnia 1 

lutego 2019r, dotycząca ilości zatrudnionych pracowników w Starostwie 
Powiatowym w Sierpcu oraz jednostkach podległych /Pismo stanowi 
załącznik nr 14 do niniejszego protokołu/.

13) Interpelacja złożona przez Pana Przemysława Burzyńskiego dnia 1 
lutego 2019r, dotycząca udzielonej odpowiedzi na zadaną interpelację w 
sprawie kontroli w SPZZOZ w Sierpcu /Pismo stanowi załącznik nr 15 do 
niniejszego protokołu/.

14) Wojewody Mazowieckiego w sprawie sporządzenia sprawozdań z 
rozpatrywanych skarg i wniosków za 2018 rok /Pismo stanowi załącznik nr 16 
do niniejszego protokołu/.

15) Interpelacja złożona przez Pana Wojciecha Rychtera dnia 8 lutego 2019 
roku dotycząca wyjaśnienia celów żądania od Dyrektorów podległych 
placówek danych od 2011 roku dotyczących pracowników szkół i jak ta 
sprawa się przedstawia w świetle obowiązującego RODO /Pismo stanowi 
załącznik nr 17 do niniejszego protokołu/.

Pan Przewodniczący poprosił o zabranie głosu Przewodniczącego Komisji 
Budżetu i Promocji Powiatu i Klubów.
Pan Sławomir Olejniczak -  Przewodniczący Komisji Budżetu i Promocji 
Powiatu oznajmił, że w okresie międzysesyjnym odbyło się jedno posiedzenie 
komisji w dniu 14 lutego 2019 roku, na którym to pozytywnie zaopiniowano 
następujące projekty uchwał:

1) zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2019-2035.
2) zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego 
na 2019r.

Następnie na niniejszym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowano następujące 
projekty oświadczeń:

1) w sprawie przyznania tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu 
Sierpeckiego” dla Pani Mirosławy Sawickiej -  Przewodniczącej Komisji 
Zakładowej NSZZ „Solidarność'' przy7 SPZZOZ w Sierpcu.
2) w sprawie przyznania tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu 
Sierpeckiego” dla Księdza Stefana Izydora Prusińskiego emerytowanego 
Proboszcza Parafii pw. św. Apolonii w Borkowie.
3) w sprawie przyznania tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu 
Sierpeckiego” dla Pana Dariusza Mroczkowskiego oraz Pana Jakuba 
Mroczkowskiego -  Sędziów piłki ręcznej na szczeblu centralnym.

Ponadto na niniejszym posiedzeniu członkowie Komisji przyjęli protokoły z 
posiedzeń Komisji Budżetu i Promocji Powiatu:

1) Nr 1.2018 z dnia 17 grudnia 2018 roku,
2) Nr 11.2018 z dnia 27 grudnia 2018 roku.
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Głos zabrał Pan Przemysław Burzyński, który przedstawił informację związaną 
z działalnością Klubu „Dla Przyszłości Powiatu”. Poinformował, że od obrad 
ostatniej sesji, klub zebrał się dwukrotnie. Na pierwszym posiedzeniu zostały 
omówione otrzymane odpowiedzi na złożone dnia 28 grudnia 2018 roku 
interpelacje. Radny poinformował, że dnia 1 lutego 2019 roku zostały złożone 
kolejne interpelacje na które do dnia dzisiejszego to jest do 15 lutego 2019 roku, nie 
otrzymano jeszcze odpowiedzi. Podkreślił że termin odpowiedzi upływa w dniu 
dzisiejszym to jest 15 lutego. Następnie radny oznajmił, że drugie spotkanie Klubu 
było poświęcone analizie dokumentów, które otrzymano na V sesję Rady Powiatu. 
Wnioski które zostały podjęte przez Klub, będą sukcesywnie przedstawione podczas 
obrad sesji zgodnie z przebiegiem porządku obrad.

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 18 do niniejszego protokołu./
Pan Przewodniczący poinformował, że radni niniejszą informację otrzymali 
w materiałach na sesję. Zapytał, czy są pytania do niniejszego punktu?
Głos zabrał Pan Paweł Pakieła, który odnosząc się do przedłożonego sprawozdania 
z działalności Zarządu Powiatu w Sierpcu w którym to jest mowa, że przyjęto 
sprawozdanie z wykonania Rocznego Programu Działania Powiatowego Urzędu 
Pracy w Sierpcu za rok 2018 wraz z informacją na temat stopy bezrobocia na dzień 
31 grudnia 2018 roku, zapytał jaki jest stan bezrobocia? Dodał, że dotychczas na 
stronie Powiatowego Urzędu Pracy było można znaleźć tego typu informacje. 
Podkreślił, że przed chwilą sprawdzał na stronie Powiatowego Urzędu Pracy i taka 
informacja nie została udostępniona do wiadomości publicznej. Następnie radny 
powiedział, że Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją dziennego kosztu 
utrzymania wychowanków w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie w 2019 roku. 
Zapytał jaki to jest koszt? Następnie radny odnosząc się do przedstawionej 
informacji dotyczącej spotkań w których uczestniczył Pan Starosta zapytał, jakie 
zostały przedstawione ważne informacje na debacie stanu służby zdrowia ze 
szczególnym uwzględnieniem sytuacji szpitali z udziałem Ministrów?
Głos zabrała Pani Ewa Nowakowska która zapytała, kto był wnioskodawcą 
przyznania tytuł zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego? Następnie Radna odnosząc 
się do przedłożonego sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu w Sierpcu w 
którym to zostało zawarte, że została powołana komisja mająca na celu 
rozstrzygnięcie konkursu dla organizacji pozarządowych, zapytała o skład komisji i 
kto z radnych wchodzi w skład niniejszej komisji?
Głos zabrał Pan Przemysław Burzyński który powiedział, że w sprawozdaniu z 
działalności Zarządu została zawarta informacja, iż został zmieniony regulamin 
organizacyjny Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu. Radny zapytał na czym 
polegała ta zmiana?
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Pan Wojciech Rychter powiedział, że odbyło się pierwsze posiedzenie konwentu 
powiatów województwa mazowieckiego. Zapytał czego niniejsze posiedzenie 
dotyczyło? Następnie radny zapytał o spotkanie z dyrektorem generalnego oddziału 
energetycznego ?
Pan Starosta powiedział, że zostały przedstawione różna pytania, które wiążą się z 
udzieleniem konkretnych liczbowych informacji. Wobec powyższego Pan Starosta 
poprosił o 5 minutowa przerwę.
Pan Przewodniczący ogłosił 5-minutową przerwę w obradach sesji rady Powiatu 
w Sierpcu (godz: 9:40).
Po przerwie Pan Przewodniczący wznowił obrady sesji Rady Powiatu w Sierpcu 
(godz.9:45). Stan obecnych radnych -  17 osób.
Głos zabrał Pan Starosta który korzystają z okazji przywitał wszystkich gości 
biorących udział w obradach sesji Rady Powiatu w Sierpcu a w mianowicie 
Kierowników, Dyrektorów i przedstawicieli służb. Następnie Pan Starosta odnosząc 
się do zapytania Pana Pawła Pakieły wyjaśnił, że stopa bezrobocie wynosi 16,2% i co 
ważne w stosunku do roku poprzedniego jest mniejsza o 2% . Jeśli chodzi o sprawy 
rynku pracy czy urzędu pracy wyjaśnił, że jest na sali Przewodniczący Powiatowej 
Rady Zatrudnienia - Pan Andrzej Cześnik, który może udzielić wyjaśnień. Pan 
Starosta odnosząc się do kolejnego pytania Pana Pawła Pakieły, które dotyczyło 
Powiatowego Domu Dzieci w Szczutowie wyjaśnił, że koszt utrzymania wynosi 
4.900 zł na jedno dziecko. Kolejne pytanie dotyczyło spotkania z Ministrem Zdrowia 
Panem Mariuszem Szumowskim, Panią Wiceminister Józefą Szczurek - Żelasko, 
która była bardzo zaangażowana, aby szpital w Sierpcu znalazł się w sieci szpitali. 
Dodał, że w pewnym czasie odbyło się takie spotkanie zaaranżowane przez Pana 
Waldemara Olejniczaka -  Posła na Sejm RP, które było poświęcone omówieniu 
spraw związanych z istniejącymi problemami w funkcjonowaniu szpitala w Sierpcu. 
Dodał, że jest to osoba której losy szpitala w Sierpcu leżą na sercu. Kolejną osobą, 
która uczestniczyła w niniejszym spotkaniu był Pan Jacyna -  Prezes NFZ. 
Na niniejszym spotkaniu najważniejszym elementem była wycena punktu. Jest 
szansa, aby ta wycena za punkt wzrosła o 5 zł tj. do kwoty 59 zł. Na tą chwilę nie ma 
w budżecie środków na nic więcej, jednak dla szpitali to byłoby i tak dużo. Na 
samym oddziale wewnętrznym gdyby było wycenione o 10 punktów więcej to 
stanowiłoby dla szpitala o 1.000.000 zł więcej dochodów. Kolejną sprawą było 
omówienie płatności za wykonanie kontraktu. Pan Starosta oznajmił, że sprawy 
w szpitalu idą w dobrą stronę. Pan Starosta odnosząc się do pytania Pani Ewy 
Nowakowskiej, kto był inicjatorem przyznania zasłużonych dla Powiatu Sierpeckiego 
wyjaśnił, że jeśli chodzi o Panią Sawicką to wniosek wpłynął wcześniej, jednak 
poprzedni Zarząd się nie zajął tym tematem. Dodał, że to jest fakt którego nie będzie 
komentował. Pan Starosta stwierdził, że sprawą się zajął i był inicjatorem przyznania 
tego tytułu dla Pani Sawickiej, a także dla Pana Dariusza Mroczkowskiego i Jakuba 
Mroczkowskiego sędziów Piłki Ręcznej na szczeblu centralnym, osób które są 
świetnymi sędziami na terenie Powiatu Sierpeckiego i bardzo godnie reprezentują 
powiat w całej Polsce. Dodał, że to jest elita sędziowska. Natomiast jeśli chodzi o



przyznanie tytułu honorowego zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego dla księdza 
Stefana Izydora Prusińskiego to inicjatorem przyznania tego tytułu była grupa 
radnych. Na kolejne pytanie które zadała Pani Ewa Nowakowska dotyczące konkursu 
dla organizacji pozarządowych, poprosił o wyjaśnienie tego tematu przez Pana 
Wicestarostę.
Głos zabrał Pan Wicestarosta który wyjaśnił, że był Przewodniczącym tejże 
komisji i jeżeli chodzi o skład osobowy to w pracach niniejszej komisji uczestniczyły 
następujące osoby: Jarosław Ocicki, Andrzej Cześnik, Kamil Różański, Ryszard 
Dobiesz, Zbigniew Czajkowski, Teodor Zasadowski, Sławomir Gąsiorowski. Dodał, 
że Pan Teodor Zasadowski był nieobecny. Pan Wicestarosta oznajmił, że środki 
finansowe zostały podzielone. Dla organizacji pozarządowych środki finansowe w 
ostatnim czasie zostały zwiększone do kwoty 100 000. Wyjaśnił, że wpłynęły 32 
wnioski. Na sam priorytet związany z kulturą fizyczną i sportem wpłynęło wniosków 
na kwotę 150 tysięcy. Dotychczas na realizację zadań przez organizacje 
pozarządowe powiat przekazywał kwotę 80 tysięcy. Natomiast w bieżącym roku 
okazało się, że przy zwiększeniu środków na realizację zadań przez organizacje 
pozarządowe do kwoty 100 tysięcy też było ciężko podzielić środki, ponieważ są i 
tak cały czas braki. Podkreślił, że udało się komisji zrobić to jak najlepiej, wszystkie 
organizacje otrzymały środki finansowe.
Głos zabrał Pan Starosta który odnosząc się do zapytań złożonych przez Pana 
Przemysława Burzyńskiego poprosił, aby Pan Ryszard Dobiesz - Zastępca 
Naczelnika Wydziału Organizacji i Nadzoru wyjaśnij kwestie zmian organizacyjnych 
w Zarządzie Dróg Powiatowych w Sierpcu.
Pan Ryszard Dobiesz - zastępca Naczelnika Wydziału Organizacji i Nadzoru
wyjaśnił, że Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych wystąpił do Zarządu Powiatu z 
wnioskiem o zmianę w regulaminie organizacyjnym Powiatowego Zarządu Dróg w 
Sierpcu. Pan Dyrektor uzasadniając swój wniosek stwierdził, że regulamin 
organizacyjny powinien zostać dostosowany do obecnej sytuacji i zatrudnienia w 
ZDP w Sierpcu. Dodał iż została zwiększona liczba kierowców ciężarowych, których 
powinno być więcej. Wyjaśnił, że Zarząd Powiatu wykonuje swoje zadania przy 
pomocy urzędu starostwa i jednostek organizacyjnych i jako narzędzie ma 
uchwalanie regulaminu organizacyjnego tych jednostek. W związku z tym wnioskiem 
dokonano analizy sprawy i na posiedzeniu podjęto decyzję Uchwałą Nr 30.4.2019 
o zmianie regulaminu organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu.
Głos zabrał pan Przemysław Burzyński który zapytał, czy zmiana dotyczyła tylko 

zwiększenia ilości kierowców na samochody ciężarowe? Radny zapytał, ilu osób ta 
zmiana dotyczyła?

Pan Starosta wyjaśnił, że zmiana dotyczyła ilości kierowców i to chodziło o jedną 
osobę. Było takie zapotrzebowanie złożone przez Pana Artura Obrębskiego- 
Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych. Podkreślił, że nie ingeruję w takie sprawy, że 
przychodzi dyrektor który mówi że ma problem i chciałby dokonać przesunięć 
między pracownikami w poszczególnych działach więc należy umożliwić

10



dyrektorowi pracę zgodnie z tym co oczekuję. Podkreślił że to była inicjatywa 
dyrektora zarządu dróg.
Pan Starosta odnosząc się do kolejnego pytania złożonego przez Pana Wojciecha 
Rychtera odnośnie Konwentu Starostów wyjaśnił, że w okresie międzysesyjnym 
odbyły się dwa konwenty: w Pruszkowie i w Warszawie. Na pierwszym konwencie 
były omawiane kwestie organizacyjne, to jest wybór władz i nakreślenie kierunków 
rozwoju. Dodał, że co do meritum to dopiero będą omawiane konkretne sprawy na 
następnych konwentach. Pan Starosta oznajmił, że nawiązał kontakt ze Starostą 
Powiatu Garwolińskiego. Zostało zorganizowane spotkanie z Powiatem 
Garwolińskim i Dyrektorem szpitala w tymże powiecie z dyrektorem szpitala w 
Sierpcu. Podkreślił, że szpital w Garwolinie jest modelowym szpitalem. Jeśli chodzi 
o sam konwent to Pan Starosta powiedział, że ma sojusznika, który będzie lobbował 
na rzecz powiatu. Kolejne pytanie które zadał Pan Wojciech Rychter dotyczyło 
zakładu energetycznego w Sierpcu. Pan Starosta wyjaśnił, że Pan Magdziarz nowy 
dyrektor energii gościł w Starostwie Powiatowym w Sierpcu. Podkreślił, że w tym 
temacie bardzo dużo pracy związanej z przywróceniem filii zakładu energetycznego 
wykonał Pan Waldemar Olejniczak - Poseł na Sejm RP. Dotychczas 50 osób było 
oddelegowanych do pracy w Płocku. Większość z nich wróci do Sierpca, a więc 
będzie to komfort dla ludzi, że nie będą musieli dojeżdżać. W sprawach np. 
przyłącza oraz we wszystkich sprawach związanych z energią w regionie sierpeckim, 
będzie można załatwić na miejscu w Sierpcu. Powiedział, że Pan Magdziarz jest 
bardzo pracowitym człowiekiem, który w tej chwili zamierza unowocześnić dwie 
linie przesyłowe z Sierpca do Drobina, co jest bardzo korzystne dla Sierpca. Duże 
nakłady w region Sierpca pójdą w tym temacie. Dodał, że jest zielone światło do 
współpracy. Nowa sieć, nowe przyłącza i człowiek z dużą energią. Termin 
przywrócenia punktu energii w Sierpcu zostanie na dniach ustalony. Wstępnie jest 
mowa że będzie to kwiecień tego roku.
Pan Przewodniczący Rady zapytał, czy zadający pytania są usatysfakcjonowani 
z udzielonych odpowiedzi?
Więcej pytań i uwag w niniejszym punkcie nie było.

Ad. pkt 6.
Zapoznanie się z informacją dotycząca realizacji zadań z zakresu ochrony roślin 
i nasiennictwa na terenie Powiatu Sierpeckiego.

Pan Przewodniczący oznajmił, że niniejszą informację otrzymali radni w materiałach 
na sesję. Zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos w tym punkcie obrad?

Dodał, że w obradach sesji uczestniczy Pani Franciszka Skóra - Kierownik Oddziału 
w Płocku Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie.

Pani Franciszka Skóra -Kierownik Oddziału w Płocku Wojewódzkiego 
Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie powiedziała, że nie 
zabierze dużo czasu i nie będzie powtarzała tego co zostało zawarte w sprawozdaniu. 
Oznajmiła, że jest oddziałem Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin
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i Nasiennictwa w Warszawie z siedzibą Warszawa Wesoła. Dyrektor inspektoratu 
prosił o przekazanie serdecznych życzeń na całą kadencję i współpracę z oddziałem 
w Płocku Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin. Oznajmiła, że pracuje jako 
oddział na terenie trzech powiatów ziemskich: sierpeckiego, płockiego 
i gostynińskiego. Generalnie prowadzona jest działalność w zakresie trzech 
zagadnień: nadzoru nad zdrowiem roślin, obrotu i stosowania środków ochrony roślin 
w tym głównie zapobieganiu zagrożeniom i nadzoru nad wytwarzaniem oceną i 
przerobem materiału siewnego. Z tej strony jest to rola służebna na rzecz rolnictwa. 
Oznajmiła, iż przeczytała na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Sierpcu, 
że została utworzona strefa mlektarodajna. Dodała, że w tym temacie można się 
przekonać o pożyteczności pszczół i owadów zapylających. Podkreśliła, że chciałaby 
uczulić, żeby właściwie stosować środki ochrony roślin. Stosowanie ochrony roślin 
jest uregulowane przepisami. Sąsiedzi stosując środki ochrony roślin w pobliżu 
pasiek, powinni mieć na uwadze, że ten zabieg może stanowić zagrożenie. Wiedza 
cywilizacyjna poszła tak do przodu, że środki ochrony roślin zastosowane zgodnie, 
prawidłowo nie stanowią zagrożenia, natomiast wszystko zależy od uczciwości 
i wiedzy stosującego środki. W tym temacie oznajmiła, iż będzie chciała wystąpić z 
pismem do wójtów, żeby te komunikaty, które są wysyłane odnośnie ochrony pszczół 
i zapylaczy, poszły w teren do sołtysów. Zapytała, czy jest to możliwe na terenie 
Powiatu Sierpeckiego, aby wójtowie przekazali informacje sołtysom.
Głos zabrał Pan Paweł Pakieła, który odnosząc się do przedłożonej informacji 
przez Dyrektora Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa Delegatura w Płocku, 
zapytał o wchodzące w życie nowe rozporządzenie, które narzuci na inspektorat 
szereg nowych zadań? Radny zapytał, o jakie to nowe zadania chodzi?
Pani Franciszka Skóra wyjaśniła, że zmiana przepisów dotycząca zdrowia 
i bezpieczeństwa produkowanej żywności będą obowiązywały od 2019 roku. 
Wyjaśniła, że na razie są to projekty, które idą z Unii Europejskiej. Pracownicy 
inspektoratu będą podlegali szkoleniom. Wówczas kiedy pracownicy inspektoratu 
zostaną przeszkoleni oznajmiła, że chętnie ta wiedza zostanie przekazana na grunt 
gmin i powiatów. Oznajmiła, że reprezentuje jednostkę na poziomie Delegatury i nie 
odpowiada za pracę Ministerstwa Rolnictwa, czy głównego inspektoratu. Podkreśliła, 
że wówczas jak tylko będzie miała informacje na temat tych nowych zmian to 
zostaną one przekazane. Co do terminu też jeszcze nie jest w stanie powiedzieć, 
kiedy zostaną wprowadzone te zmiany. Oznajmiła, że jeżeli ktoś z producentów 
rolnych nie będzie się stosował do przepisów prawa to są dużo surowsze kary. 
To samo jest przy sprzedaży środków ochrony roślin, ponieważ jest to taki podobno 
bardzo dobry biznes i jeżeli ktoś sprzedaje środki, które są sfałszowane to może 
zapłacić bardzo wysoką karę.
Pan Paweł Pakieła rozumie, że jest to jeszcze termin przedwczesny, żeby 
dyskutować ponieważ nie ma jeszcze ostatecznych rozporządzeń. Wobec powyższego 
poprosił jak zapadną jakieś decyzje o przekazanie informacji.
Pan Przewodniczący powiedział, iż jeżeli można nad pewnymi procesami 
zapanować i narzucać pewne przepisy, że stosowanie środków ochrony roślin, czy



*

różnych toksycznych środków ma być obłożone pewnymi barierami stosowania to 
można te pewne rzeczy kontrolować. Zapytał, jak się przedstawia sprawa ze 
smogiem, który ludziom szkodzi, czy to ma przełożenie na pszczoły? Dodał, że 
wiadome jest, że pszczoły są bardzo wrażliwe na różne niebezpieczeństwa. Zapytał, 
czy w takim zakresie badania są wykonywane?
Pani Franciszka Skóra wyjaśniła, że w dniu wczorajszym uczestniczyła 
w konferencji Rejonowego Związku Pszczelarzy w Płocku. W niniejszym spotkaniu 
uczestniczył również lekarz weterynarii, który nie przekazał w niniejszym aspekcie 
żadnych informacji.

Więcej pytań i uwag w niniejszym punkcie nie było.

Ad. pkt 7.
Zapoznanie się z informacją Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska 

£  o stanie środowiska na obszarze Województwa Mazowieckiego.
Pan Przewodniczący poinformował, że niniejszą informację otrzymali radni 
w materiałach. Zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos w tym punkcie obrad?
Dodał, że w obradach sesji uczestniczy Pani Katarzyna Jasińska -  Kierownik 
Delegatury w Płocku Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska 
w Warszawie, która udzieli wszelkich wyjaśnień na zaistniałe pytania.

Pytań i uwag do niniejszego punktu nie było.

Ad. pkt 8.
Zapoznanie się ze sprawozdaniem Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Sierpcu o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu 
Sierpeckiego w 2018 roku.
Pan Przewodniczący oznajmił, że niniejszą informację otrzymali radni 

£  w materiałach na sesję. Zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos w tym punkcie obrad?

Dodał, że w obradach sesji uczestniczy Pani Bożena Umińska -  Dyrektor Powiatowej 
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sierpcu.
Głos zabrał Pan Sławomir Olejniczak który powiedział, że od kilku lat analizuje 
sprawozdania inspektora sanitarnego i dochodzi do jednego wniosku, że obszar 
działania państwowego inspektora sanitarnego jest coraz większy i przybywa coraz 
więcej najróżniejszych spraw niemalże w każdej dziedzinie życia. Dodał, że 
inspektor musi sobie z tym radzić i w ocenie radnego radzi sobie z tymi zadaniami 
dobrze.
Pan Sławomir Krystek powiedział, że w niniejszym sprawozdaniu zostało zawarte, 
że wysokość odsetka szczepień na terenie Powiatu Sierpeckiego wynosi 95%. 
Zapytał, co z tymi pięcioma procentami inspektorat robi, jakie są procedury, czy są 
wdrażane te najbardziej drastyczne dla rodzin, które unikają szczepień? Dodał, że 
sprawa jest coraz głośniejsza i powinno się uzyskać informacje jakie są
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konsekwencje nie przystąpienia do szczepień ochronnych.
Głos zabrała Pani Bożena Umińska- Powiatowy Inspektor Sanitarny, która 
podziękowała Panu Sławomirowi Olejniczakowi za słowa uznania skierowane w 
kierunku inspektoratu sanitarnego. Dodała, że Inspektorat ma pieczę nad dziećmi 
począwszy od noworodka. Zakres działań inspektora jest bardzo szeroki. 
Oznajmiła, że Pani Franciszka Skóra będzie miała zwiększony zakres zadań jeśli 
chodzi o produkcję pierwotną roślin i prawdopodobnie również zadania inspektoratu 
sanitarnego będą również się tutaj przenikały jeśli chodzi o to, że będą większe 
możliwości produkcji żywności pochodzącej bezpośrednio z gospodarstw rolnych. 
Dodała że Inspektorat Sanitarny również będą czekały nowe zadania. Dodała, że ma 
również w swoim zakresie substancje psychoaktywne, które są bardzo ciężkim 
tematem bo zanim przejdą do sprawy o narkotykach te substancje są dla inspektoratu 
bardzo ważnym zadaniem. Jeżeli chodzi o szczepionki to powiedziała, iż szczepionki 
są bardzo ważnym środkiem medycznym, który jest przebadany od A do Z i tutaj 
bardzo duże są wkładane środki finansowe po to, żeby te szczepionki były dobrze 
przebadane i aby były one bezpieczne i jednocześnie bardzo skuteczne. Wiadomo, 
że kontrola dzieci czy młodzieży od noworodka do 19 roku jest obowiązkowa. 
Szczepienia, które chronią przed różnego rodzaju chorobami, bakteriami oraz 
wirusami trafiają na osoby szczególnie te nie zaszczepione. Jeżeli trafi się właśnie 
taki łańcuch infekcji wśród osób nie zaszczepionych to łańcuch zostanie przerwany i 
epidemia zacznie się rozprzestrzeniać dalej. Antyszczepionkowcy coraz szerzej 
działają również w środowisku Powiatu Sierpeckiego i oni praktycznie działają na 
emocje, niepokój i na strach. Mówią o tym, że naturalne przechowywanie wzmacnia 
organizm. To jest w ogóle nieprawdą, ponieważ zarażenie np. z ospą wietrzną czy 
wścieklizną grozi śmiercią. W intemecie ukazują się różne artykuły, że szczepienia 
dzieci prowadzą na przykład do autyzmu, że są niepożądane odczyny poszczepienne, 
które są jeden raz na 1.000.000 i to są delikatne zaczerwienienia, podwyższona 
temperatura to nie znaczy, że dziecko od tego umrze. Dodała, że jest taka tendencja i 
należy z tymi antyszczepionkowcami niejednokrotnie prowadzić dyskusję. 
Inspektorat stara się docierać do tych rodzin i rozmawiać z nimi. Jak do tej pory 
inspektoratowi udaje się te 95% osiągnąć w wysokości szczepień na tyle, aby nasze 
środowisko było bezpieczne. Inspektorat nie chciałby aby ten poziom szczepień się 
obniżał. Jeżeli w takim stopniu pięcioprocentowy wirus zaistnieje w środowisku to 
nie będzie miał możliwości rozwoju.
Głos zabrał Pan Paweł Pakieła który odniósł się do przedłożonej informacji przez 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego, gdzie zostało zawarte, że działania oświaty 
zdrowotnej i promocji zdrowia w Powiecie Sierpeckim są utrudnione poprzez słabą 
kondycję finansową Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Ze względów finansowych 
było trzeba zrezygnować z realizowanego od wielu lat festiwalu piosenki o zdrowiu, 
choć uczniowie Powiatu Sierpeckiego zdobywali czołowe miejsca na szczeblu 
wojewódzkim.
Pani Ewa Nowakowska zapytała, czy próbowano w związku z tym szukać nowych 
sponsorów na realizację tego zadania.



V

Pani Bożena Umińska wyjaśniła, że rzeczywiście uczniowie zdobywali czołowe 
miejsca podczas festiwalu piosenki o zdrowiu. Festiwal odbywał się w Siedlcach, co 
stanowiło również problem w kwestii dowozu młodzieży tak daleko. Z uwagi na to, 
iż inspektorat jest jednostką budżetową i nie ma środków finansowych na 
podziękowanie uczniom za udział w takim festiwalu, nawet jakąś drobnostka. 
Ponadto jako jednostka budżetowa nie może korzystać z pomocy finansowej od osób, 
które mogłyby wesprzeć inspektorat finansowy, ponieważ na to statut nie pozwala. 
Jedynie inspektorat może współpracować z urzędami gmin, starostwem powiatowym, 
żeby uzyskać środki finansowe na ten cel. Nie zawsze gminy, czy jednostki 
samorządowe są zainteresowane takim finansowaniem. W bieżącym roku będzie 
obchodzone stulecie inspekcji sanitarnej. Inspektorat będzie chciał w jakiś sposób 
uhonorować to święto, ale też na to środków finansowych nie ma.
Pan Przewodniczący powiedział, że przez ostatnie kilkadziesiąt lat jest plaga 
dopalaczy. Nieraz różne rządy podczas tego jak walczy się z tymi dopalaczami 
odniosły mniejszy lub większy sukces. Oglądając wiadomości na przestrzeni lat 
zmieniły się różne przepisy. Zapytał, czy te które przepisy wchodzą w życie poprawią 
sytuację jeżeli chodzi o walkę z tymi dopalaczami?
Pani Bożena Umińska wyjaśniła, że substancje psychoaktywne działają na układ 
nerwowy i wtedy zmienia się radykalnie nastrój człowieka od bardzo takiego 
pobudzonego, aż po zupełnie nie wiedząc co się z nim dzieje. Te osoby trafiają 
rzeczywiście do szpitala na oddział wewnętrzny i zajmują miejsca intensywnej 
terapii. Dodała, że świat nie lubi tak zwanej wolnej dziury, kiedyś były inne używki, 
alkohol, teraz też bardzo modne stały się substancje psychoaktywne albo narkotyki. 
To, że są one bardzo niebezpieczne to wszyscy powinni wiedzieć. Podkreśliła, że w 
tym zakresie należy edukować młodzież od najmłodszych lat.
Pan Przewodniczący zapytał, czy ktoś by chciał jeszcze zabrać w niniejszym 
punkcie głos?
Więcej pytań i uwag w tym punkcie nie było.

£  Ad. pkt 9.
Zapoznanie się ze sprawozdaniem Komendanta Powiatowego Państwowej 
Straży Pożarnej w Sierpcu o stanie bezpieczeństwa Powiatu Sierpeckiego 
w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2018.
Pan Przewodniczący powiedział, że niniejszą informację otrzymali radni w 
materiałach na sesję. Zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos w tym punkcie obrad?

Dodał, że w obradach sesji uczestniczy Pan Marcin Strześniewski -  Komendant 
Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu.

Głos zabrał Pan Kamil Różański, który podziękował komendzie za wzorową 
współpracę z okolicznymi strażami pożarnymi. Dodał, że czytając różne fora 
internetowe nie zawsze ta współpraca między komendą a OSP układa się dobrze. 
Radny pogratulował OSP Gójsk, która dołączyła w 2018 roku do systemu 
alarmowego ratowniczo- gaśniczego. Wielkie ukłony dla państwowej komendy za
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to, że została udzielona pomoc w tym aspekcie. Dodał, że również cieszy się, że 
władze gminy Gozdowo podjęły próby, aby od następnego roku jednostka OSP 
Lelice przyłączyła się do krajowego systemu ratowniczego co sprawi, że na terenie 
powiatu każda gmina będzie posiadała, co najmniej dwie jednostki w systemie. 
Radny dodał, że również ma nadzieję iż zakup samochodu jaki dokonała jednostka 
OSP Lelice to jest samochodu ratowniczo-gaśniczego przyczyni się również do 
poprawy bezpieczeństwa na terenie powiatu.
Pan Jan Laskowski powiedział, że czytając przedłożone sprawozdanie można 
stwierdzić, że zwiększa się ilość zdarzeń drogowych jak również i zdarzeń 
pożarowych? Radny zapytał, czy ta ilość sprzętu którą posiada Komenda Straży 
Pożarnej wystarcza?
Pan Marcin Strześniewski wyjaśnił, że jeśli chodzi o sytuację zdarzeniową na 
terenie Powiatu Sierpeckiego od wielu lat utrzymuje się trend, że pożarów jest od 25 
do 30%. Dodał, że w głównej mierze występują pożary mieszkaniowe. Jeśli chodzi o 
zdarzenia drogowe to najczęściej dochodzi do kolizji samochodów ciężarowych.
Głos zabrał pan Przemysław Burzyński który powiedział, że analizując 
przedłożone sprawozdanie stwierdził, iż dobrze że OSP Lelice weszły do krajowego 
systemu ratowanictwa. Radny złożył podziękowania za wszelaką pomoc na terenie 
powiatu i miasta różnym instytucjom, że podczas imprez organizowanych straż 
pożarna zawsze jest otwarta dla mieszkańców. Często dzieci nie mają możliwości 
zobaczenia sprzętu straży pożarnej a przy okazji różnych festynów jest taka 
możliwość.
Pan Paweł Pakieła odnosząc się do przełożonego sprawozdania należy stwierdzić, 
że straż pożarna w roku 2018 miała więcej pracy przy pożarach w stosunku do lat 
wcześniejszych. Podkreślenia również wymaga fakt, że uratowano mienie o wartości 
trzykrotnie większej niż w roku wcześniejszym, to jest na kwotę prawie 9.600.000 zł. 
Pan Marcin Strześniewski oznajmił, że ogólna liczba zdarzeń w roku 2018 była 
większa niż w latach wcześniejszych.
Pan Przewodniczący zapytał, czy są jeszcze w niniejszym punkcie pytania?

Więcej pytań i uwag w tym punkcie nie było.

Ad. pkt 10.
Zapoznanie się ze sprawozdaniem Komendanta Powiatowego Policji w Sierpcu 
o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu Sierpeckiego w 2018 
roku.
Pan Przewodniczący poinformował, że niniejszą informację otrzymali radni w 
materiałach na sesję. Zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos w tym punkcie obrad? 
Dodał, że w obradach sesji uczestniczy Pan Mariusz Kryszkowski -  Komendant 
Powiatowy Policji w Sierpcu.
Głos zabrał Pan Jan Laskowski, który zapytał jak się przedstawia sytuacja 
wypadków drogowych z początkiem roku 2019?
Pan Mariusz Kryszkowski — Komendant Powiatowej Policji w Sierpcu



powiedział, że Komenda Powiatowa Policji działa całym rokiem i nie da się 
przewidzieć, czy początek roku zaważy na całym roku dlatego, że w zeszłym roku to 
jest pierwszym półroczu wystąpiło bardzo mało wypadków. W pierwszym półroczu 
wystąpiły tylko dwa wypadki ze skutkiem śmiertelnym. Jednak nie da się tego 
przewidzieć bo może być sytuacja, gdzie tydzień po tygodniu będą się te wypadki ze 
skutkiem śmiertelnym odbywały. W bieżącym roku wypadków ze skutkiem 
śmiertelnym nie było. Cały czas jest zakładane, że tego typu wypadków będzie jak 
najmniej. A najlepiej by było gdyby nie występowały wcale. Faktycznie w roku 2018 
w porównaniu do 2017wypadków na terenie Powiatu Sierpeckiego było bardzo dużo 
i wystąpiła tendencja wzrostowa. W całym roku 2018 wystąpiło 8 wypadków ze 
skutkiem śmiertelnym w którym zginęło 9 osób. Komenda policji prowadzi działania 
na drogach, oraz akcje profilaktyczne wśród dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych. 
Pan Komendant korzystając z okazji odniósł się do wypowiedzi Pani Inspektor 
Sanepidu oraz do pytania Pana Przewodniczącego dotyczącego dopalaczy. 
Powiedział, że komenda policji również prowadzi walkę z dopalaczami. W roku 2018 

0  wystąpiło dużo mniejsze nasilenie napływu dopalaczy, niż w latach wcześniejszych. 
Kilka lat temu przepisy były tak skonstruowane, że policja często pomimo, że 
wiedziała iż to jest substancja szkodliwa ale po badaniu, tą substancje było trzeba 
oddać osobie u której została zabezpieczona. Sukcesywnie jest to zmienione. Bardzo 
dużo substancji psychoaktywnych jest wprowadzanych na listę i odpowiedzialność 
jest taka jak za narkotyki.
Pan Zbigniew Kopczyński - Wiceprzewodniczący Rady odnosząc się do 
przełożonego sprawozdania pogratulował wyników. Wystąpiła największa 
wykrywalność w całym garnizonie mazowieckim, która jest podtrzymywana od kilku 
lat. Dodał, że to jest ogrom pracy Pana Komendanta jak i wszystkich policjantów. 
Złożył w niniejszym aspekcie wielkie podziękowania. Faktem jest, że tutaj 
przełożyły się sytuacje dotyczące spraw niealimentacyjnych gdzie dynamika jest dość 
duża. Dodał, że w niniejszym sprawozdaniu trochę zabrakło informacji na temat 
stanu etatowego i ewentualnych wakatów braków. Dodał, że garnizon mazowiecki 
jest jednym z najbardziej obciążonych jeżeli chodzi o te braki. Zapytał, jak ta sprawa 
przedstawia się w Powiecie Sierpeckim oraz na jakim poziomie będzie to 
realizowane? Następnie Pan Wiceprzewodniczący powiedział że powracają na 
obszary wiejskie posterunki oraz punkty przyjęć dzielnicowych. Zapytał jak ta 
sprawa wygląda na terenie Powiatu Sierpeckiego?
Pan Mariusz Kryszkowski - Komendant Powiatowej Policji w Sierpcu wyjaśnił, 
że faktycznie cieszy fakt, że ogółem przestępstw jest mniej od kilku lat na terenie 
Powiatu Sierpeckiego a wykrywalność jest bardzo wysoka. Dodał, że jeżeli zostanie 
wyłączona wykrywalność, niealimentacyjne to ogółem wykrywalność i tak będzie na 
dość wysokim poziomie. Dynamika postępowań wszczętych czyli przez te które 
zostały zgłoszone jest najniższa w garnizonie, czyli jest spadek przestępstw, którymi 
się zajmuje policja. Natomiast w sprawozdaniu zostały ujęte dane na temat 
stwierdzonych potwierdzonych już prowadzonych postępowań. Jeżeli chodzi o stan 
etatowy to na odprawie garnizonowej z udziałem zastępcy komendanta
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wojewódzkiego zostały przekazane informacje, że stan etatowy jest na poziomie 96 
etatów policyjnych. W stosunku do roku 2017 zwiększyło się o 1 etat. Dodał, że ten 
stan osobowy jest w miarę zadowalający. Podkreślił, że taki stan rzeczy był w 
styczniu bowiem dnia 31 grudnia przyjęto tych których faktycznie jeszcze służbie nie 
ma, ponieważ muszą przejść przeszkolenia, ale ten stan został uzupełniony do 100% 
do 31 grudnia. Dodał, że w miesiącu lutym przyszło trzech policjantów na 
zaopatrzenie emerytalne czyli na dzień dzisiejszy są trzy wakaty w policji. Została 
podana do publicznej wiadomości informacja przez komendanta wojewódzkiego o 
naborach do policji a więc ta sytuacja będzie w miarę uzupełniana. Dodał, że stara się 
również pozyskiwać innych policjantów z innych garnizonów. Jeżeli chodzi o 
przywracanie posterunków to są analizowane zagrożenia. Tak jak się to przedstawia 
w porównaniu do lat poprzednich Sierpc jest powiatem bezpiecznym, powiatem że 
czasami te dane statystyczne to jest gra małych liczb. Dodał, że ogółem w 
perspektywie ostatnich lat przestępstw występuje coraz mniej. Posterunki, które 
zostały zlikwidowane w latach ubiegłych to były posterunki w Gozdowie i w 
Szczutowie. Natomiast należy również stwierdzić, że w tych miejscowościach, w 
tych okręgach, jest również tendencja malejąca jeżeli chodzi o zagrożenie 
przestępczością. Policjantów jest praktycznie tyle samo, którzy się zajmują sprawami 
obywateli bo na każdej gminie jest dzielnicowy pomimo, że posterunków nie ma 
jednak są na danych gminach policjanci patrolowi. Pan Komendant oznajmił, że 
również rozmawiał z wójtami gmin Powiatu Sierpeckiego którzy nie zgłosili 
potrzeby prowadzenia posterunków na danej gminie.
Pan Starosta wpisując się w konwencję pytań, zapytał o potrzeby sprzętowe jeśli 
chodzi o policję w Sierpcu? Następnie Pan Starosta odnosząc się do kwestii 
wypadkowości w roku 2019 w sezonie zimowym oznajmił, że Zarząd Powiatu podjął 
decyzję o zwiększeniu standardów zimowego utrzymania dróg. Podkreślił, że jak 
widać opłacało się dlatego, że nie wystąpiły wypadki.
Pan Mariusz Kryszkowski - Komendant Powiatowej Policji w Sierpcu wyjaśnił 
że potrzeby lokalowe policji są zabezpieczone w stu procentach ponieważ komenda 
ma nowy budynek. Jeśli chodzi o potrzeby sprzętowe to jest sukcesywna wymiana 
radiowozów. Samorządy mogą wspierać funkcjonowanie jednostek policji 
przekazując środki finansowe na fundusz wsparcia i jeżeli mowa jest o zakupie 
radiowozów to w takim zakresie gdzie gdzie 50% środków jest przekazanych przez 
samorządy a 50% dofinansowania z budżetu policji. Pan Komendant podziękował 
radnym poprzedniej kadencji jak i bieżącej kadencji za wolę współpracy nie tylko 
w kwestiach finansowych, ale również i za działania, które wspólnie były 
prowadzone.
Głos zabrał Pan Przewodniczący który zapytał, czy ostatnio przyznane podwyżki 
wynagrodzeń policjantom uatrakcyjniły pracę w policji?
Pan Mariusz Kryszkowski - Komendant Powiatowej Policji w Sierpcu wyjaśnił, 
że chętnych do pracy w komendzie Policji w Sierpcu nie brakowało. Natomiast 
odnosząc się do pytania, czy podwyżka wynagrodzenia zmobilizuje młodych ludzi do 
wstępowania w szeregi policji powiedział, że na pewno zdecydowanie. Tak jak było
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podawane w mediach około 650 zł na etat wzrosło wynagrodzenie w policji. Dodał, 
że podwyżki te zostały wypłacone w ubiegłym tygodniu. Przeciętnie to jest około 500

zł netto.
Pan Przemysław Burzyński kontynuując wypowiedź Pana Starosty wystąpił z 
propozycją, aby komendant straży pożarnej pożarnej wraz z komendantem policji 
przygotowali listę potrzeb z określeniem kwot by Starostwo Powiatowe w Sierpcu 
mogło zobaczyć jakie są potrzeby dla danej jednostki. Takie dane umożliwiły by 
zaplanowanie środków finansowych odpowiednich w budżecie. Następnie radny 
złożył podziękowania na ręce Pana Komendanta za bardzo szybką reakcję związaną z 
dewastację skate parku. Dewastacja nastąpiła około miesiąc temu. Na monitoringu w 
Urzędzie Miasta zaobserwowano wandali po czym poinformowano policję, która 
pojawiła się na miejscu natychmiast.
Pan Mariusz Kryszkowski - Komendant Powiatowej Policji w Sierpcu
podziękował za złożone podziękowania. Jednocześnie przypomniał, że funkcjonuje 
mapa zagrożeń. Komendant policji zachęcił do zgłaszania zgłoszeń właśnie poprzez 

0  ten system jeśli dzieje się coś niepokojącego na terenie Powiatu czy miasta.
Pan Starosta odnosząc się do stwierdzenia Pana Przemysława Burzyńskiego 
oznajmił, że jest powołana Komisja Bezpieczeństwa Publicznego. Poprosił, aby 
zarówno komendant policji jak i straży pożarnej zgłosili właśnie do tej komisji swoje 
zapotrzebowania. W tym gremium jest zarówno Burmistrz, wójtowie Powiatu 
Sierpeckiego jak i Starosta, więc razem będzie można podjąć stosowne decyzje w 
kwestii dofinansowania czy to policji, czy straży pożarnej.

Ad. pkt 11.
Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności i efektów Organizatora 
rodzinnej pieczy zastępczej w 2018 roku oraz zestawienie potrzeb oraz 
oczekiwania w zakresie systemu pieczy zastępczej.
Pan Przewodniczący poinformował, że niniejsze sprawozdanie otrzymali radni 
w materiałach. Zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos w tym punkcie obrad? 

w  Dodał, że w obradach sesji uczestniczy Pani Agnieszka Gorczyca -  Dyrektor 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu.
Pan Przewodniczący zapytał, czy są pytania do niniejszego punktu.

Pytań i uwag do niniejszego punktu nie było.

Ad. pkt 12.
Zapoznanie się ze Sprawozdaniem z działalności Komisji Bezpieczeństwa 
i Porządku w 2018 roku.
Pan Przewodniczący oznajmił, że niniejszą informację otrzymali radni 
w materiałach na sesję. Zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos w tym punkcie obrad?

Dodał, że w obradach sesji uczestniczy Pani Joanna Pakieła -  Kierownik Referatu 
Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej.
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Ad. pkt 13. ,
Zapoznanie się ze Sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń
nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i 
placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki w roku 2017. 
Pan Przewodniczący zapytał czy są pytania do niniejszego punktu.
Pan Przewodniczący oznajmił, że niniejszą informację otrzymali radni w materiałach 
na sesję. Zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos w tym punkcie obrad?

Dodał, że w obradach sesji uczestniczy Pani Bogusława Lewandowska -  Naczelnik 
Wydziału Oświaty i Zdrowia.

Pytań i uwag w niniejszym punkcie nie było.

Pytań i uwag w niniejszym punkcie nie było.

#  Ad. pkt 14.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych 
warunków korzystania z nieruchomości Powiatu Sierpeckiego oddanych 
powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd.
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 Wojciech Rzeszotarski -  Naczelnik 
Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, który udzieli wszelkich 
wyjaśnień na ewentualne pytania.

Pytań i uwag do niniejszego punktu nie było.

Wobec powyższego Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie niniejszy projekt 
uchwały.

Głosowanie:
za- 17, 
przeciw-0,
wstrzymujących się -0.

Pan Przewodniczący stwierdził, że Rada Powiatu podjęła

UCHWAŁĘ Nr 23.V.2019
zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych warunków korzystania 

z nieruchomości Powiatu Sierpeckiego oddanych powiatowym jednostkom
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organizacyjnym w trwały zarząd
/Uchwała stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 15. .
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 powiedział, że 
pierwsza zmiana w uchwale związanej z budżetem, dotyczy dochodów i jest 
związana z otrzymaniem dotacji z urzędu miasta na promocję w kwocie 1.500 zł. 
Kolejna zmiana dotyczy kwoty 1.200 zł z przeznaczeniem na płacę w Urzędzie Pracy 
to jest z funduszu pracy. Rokrocznie otrzymywana jest taka dotacja i w bieżącym 
roku dotacja z funduszu pracy wynosi 383.200 zł. W budżecie powiatu było 382.000 
zł. Otrzymano ostateczne pismo, które tą kwotę reguluje, więc należy wprowadzić w 
tym aspekcie zmiany. Jeśli chodzi o wydatki to głównie są to wydatki, które nie 
powodują zmian w budżecie. Natomiast jest kilka zmian, które powodują 
zmniejszenia. Do nich należy zwiększenie dotacji dla Województwa Mazowieckiego 
z przeznaczeniem na projekt regionalne partnerstwo samorządów mazowsza dla 
aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji. Jest to projekt, 
który jest realizowany od 2016 roku i na ten projekt są zwiększone wydatki o kwotę 
130.353 zł. Kolejna zmiana dotyczy zwiększenia o kwotę 4.700 zł wydatków na 
inwestycje,, która jest inwestycją w Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie. To jest 
inwestycja polegająca na modernizacji budynku DPS w Szczutowie i przebudowie 
poddasza na pomieszczenia przeznaczone na całodobowy pobyt pensjonariuszy oraz 
modernizacje przepompowni i ścieków. Ta kwota, też była w budżecie ubiegłego 
roku i ona nie została wydana. Ostatnia zmiana dotyczy zwiększenia o kwotę 154.500 
budżetu Powiatowego Urzędu Pracy z przeznaczeniem na płacę i pochodne.
Pan Sławomir Olejniczak powiedział, że na posiedzeniu komisji budżetu i promocji 
powiatu były zapytania gdzie nie otrzymano wyczerpującej odpowiedzi związanej ze 
zwiększeniem o kwotę 154.500 zł budżetu Powiatowego Urzędu Pracy z 
przeznaczeniem na wynagrodzenia. Radny poprosił o przybliżenie niniejszej sprawy. 
Pan Wojciech Rychter chciałby się dowiedzieć, jakie średnie podwyżki 
wynagrodzenia zostały przyznane w Powiatowym Urzędzie Pracy, ponieważ kwota 
154.000 zł nie jest małą kwotą. Radny dodał, że jeżeli chodzi o oświatę 
funkcjonującą w Powiecie Sierpeckim to na dzień dzisiejszy zostały podpisane 
porozumienia z dyrektorami, bo zostały złożone pisma do dyrektora odnośnie 
podwyżek wynagrodzeń. Jak wiadomo do roku 2020 z Kodeksu Pracy zostają 
wyeliminowane dodatki i pochodne także stażowe i wszystkie premie nie będą mogły 
być wliczane w wynagrodzenie zasadnicze. Bardzo duża grupa pracowników
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niepedagogicznych nie będzie osiągała najniższego wynagrodzenia. Dodał, że w tym 
temacie zostały złożone pisma. Na dzień dzisiejszy dyrektorzy szkół są w sporze ze 
związkami zawodowymi. Zarząd Powiatu powinien się zastanowić co dalej zrobić z 
niniejszym tematem. Podkreślił, że jeśli chodzi o wynagrodzenia to jest problem 
również z domem pomocy społecznej oraz innymi jednostkami, które podlegają 
powiatowi.
Głos zabrał Pan Wicestarosta który wyjaśnił że nie jest pierwszą podwyżką 
wynagrodzeń którą Zarząd Powiatu chce przyznać danej jednostce. Te podwyżki 
wynagrodzeń sukcesywnie będą wprowadzane w każdej jednostce. Podkreślił, że 
Zarząd Powiatu wystąpił do wszystkich jednostek o dane wysokości wynagrodzeń, 
aby móc dokonać analizy tematu. Radny Pan Wojciech Rychter wystąpił z 
interpelacją w jakim celu Zarząd Powiatu wystąpił do jednostek o właśnie takie dane. 
Wyjaśnił, że Zarząd Powiatu chce wyjąć stażowe z wynagrodzenia zasadniczego. Że 
nie jest moralne jeżeli człowiek po 20 latach pracy zarabia 2.300 zł. Natomiast 
młodzi ludzie przychodzący do pracy i muszą otrzymać wynagrodzenie w wysokości 
2.200 zł, to jest najniższej krajowej. Zarząd Powiatu dlatego właśnie poprosił o tego 
typu dane ze wszystkich jednostek, żeby wyjąć stażowe z wynagrodzenia 
zasadniczego. Podkreślił, że obowiązujące przepisy od 2020 roku i tak będą 
obowiązywały pracodawców do wyjęcia stażowego z wynagrodzenia zasadniczego, 
więc należy już podjąć w tym temacie działania, żeby w roku 2020 wydatki w tym 
temacie nie na piętrzyły się. Pracownicy w Powiatowym Urzędzie Pracy w skali 
roku miesięcznie otrzymają podwyżkę wynagrodzenia w wysokości 262 zł. 
Podkreślił, że podwyżki wynagrodzeń w jednostkach nie były dokonywane od wielu 
lat.
Pan Wojciech Rychter zwrócił uwagę, że w poprzedniej kadencji były udzielane 
podwyżki wynagrodzeń minimalne. Odnosząc się do pisma, które zostało skierowane 
do poszczególnych dyrektorów dotyczącego wynagrodzeń zwrócił uwagę na 
obowiązują przepisy rozporządzenia RODO ponieważ tylko brakowało, aby w tym 
piśmie „podać na przykład numer buta”. Radny podkreślił, że w niniejszym piśmie 
było trzeba udzielić informacji z imienia i nazwiska, uwzględniając stanowisko, data 
urodzenia, PESEL, wynagrodzenie. Radny nie rozumie do czego tak szczegółowe 
dane mają być potrzebne.
Pan Wicestarosta powiedział, że nie rozumie skąd radny ma takie informacje, że tak 
szczegółowe dane „jak na przykład że numer buta” były wnioskowane, aby 
dyrektorzy udzielili w takim zakresie informacji. Pan Wicestarosta dodał, że radny 
Rychter kłamie, ponieważ Zarząd Powiatu, chciał tylko wiedzieć, ile pracownicy 
zarabiają w jednostkach biorąc pod uwagę zajmowane stanowiska oraz 
wykształcenie. Jeśli chodzi o przepisy RODO to prawnicy w niniejszym temacie 
wypowiedzieli się, że organ prowadzący ma prawo uzyskać tego typu informacje. 
Podkreślił, że żadne prawo w tym temacie nie zostało złamane.
Pan Starosta wyjaśnił, że planowane jest w przyszłym tygodniu spotkanie ze 
związkami zawodowymi oraz dyrektorami szkół. Dodał, że większość radnych 
pracowała w poprzedniej kadencji. Podkreślił, że będąc radnym w poprzedniej



kadencji, podczas kontroli Komisji Rewizyjnej w Powiatowym Urzędzie Pracy 
ustalono, że w roku 2017 na 40 pracowników w urzędzie pracy, aż ośmiu było trzeba 
podnieść wynagrodzenie do najniższej krajowej. Dodał, że to jest ciężka 
wykonywana praca administracyjna zarówno w urzędzie pracy jak i tak samo np. w 
szpitalu. Podkreślił, że coraz więcej grup zawodowych zgłasza się do Zarządu 
Powiatu o zwiększenie wynagrodzeń, ponieważ przez wiele lat nie było podwyżek 
wynagrodzeń. Odnosząc się do kwestii budżetu, poinformował radnych, że powiat 
otrzyma dofinansowanie w wysokości 70.000 zł z Ministerstwa Pracy i Polityki 
Społecznej w ramach programu senior Plus. Te środki będą mogły być wydatkowane 
na Dzienny Dom Seniora. Pan Starosta dodał, że wszystkim radnym powinno 
zależeć, aby jak najlepiej pracowało się ludziom w jednostkach organizacyjnych 
powiatu.
Pan Przemysław Burzyński zapytał, ilu jest obecnie pracowników w Powiatowym 
Urzędzie Pracy?
Pan Wicestarosta powiedział, że w placówce pracuje 41 pracowników.
Pan Przemysław Burzyński następnie zapytał, czy wszyscy pracujący pracownicy 
otrzymają podwyżki wynagrodzeń?
Pan Wicestarosta powiedział, że wszyscy otrzymają podwyżki dlatego, że tam są i 
tak bardzo niskie wynagrodzenia.
Głos zabrał Pan Wojciech Rychter który odnosząc się do wypowiedzi Pana 
Wicestarosty który zarzuca, że radny mówi nieprawdę poprosił o odczytanie treści 
pisma, które było skierowane przez Pana Starostę do dyrektorów placówek 
oświatowych i wszystkich jednostek.
Pan Starosta oznajmił, że w niniejszym temacie została złożona interpelacja, więc 
radny otrzyma odpowiedź.
Pan Przewodniczący zapytał, czy ktoś z radnych ma jeszcze pytania w niniejszym 
punkcie?

Więcej pytań i uwag nie było.

Wobec powyższego Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie niniejszy projekt 
uchwały.

Głosowanie:
za -17, 
przeciw-0,
wstrzymujących się -0.

Pan Przewodniczący stwierdził, że Rada Powiatu podjęła

UCHWAŁĘ Nr 24.V.2019
zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
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Powiatu Sierpeckiego na lata 2019-2035
/Uchwała stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 16.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu 
Sierpeckiego na 2019 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-17,
przeciw -  0, 
wstrzymujących się -0.

Pan Przewodniczący stwierdził, że Rada Powiatu podjęła

UCHWAŁĘ Nr 25.V.2019
zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego

na 2019 rok
/Uchwała stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 17.
Podjęcie oświadczenia w sprawie przyznania tytułu honorowego „Zasłużony dla 
Powiatu Sierpeckiego” dla Pani Mirosławy Sawickiej -  Przewodniczącej 
Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy SPZZOZ w Sierpcu.

Pan Przewodniczący poinformował, że niniejszy projekt oświadczenia otrzymali 
radni w materiałach, który był przedmiotem posiedzenia Komisji Budżetu i Promocji 
Powiatu. Zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos w tym punkcie obrad?

Pytań i uwag nie było.
Wobec powyższego Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie niniejszy projekt 
uchwały.
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za-11,
przeciw - 1 ,  
wstrzymujących się -5.

Głosowanie:

Pan Przewodniczący stwierdził, że Rada Powiatu podjęła

OŚWIADCZENIE Nr 2.V.2019
w sprawie przyznania tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu 

Sierpeckiego” dla Pani Mirosławy Sawickiej -  Przewodniczącej Komisji 
Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy SPZZOZ w Sierpcu
/Uchwała stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 18.
Podjęcie oświadczenia w sprawie przyznania tytułu honorowego „Zasłużony dla 

£  Powiatu Sierpeckiego” dla emerytowanego Księdza Stefana Izydora 
Prusińskiego Proboszcza Emeryta Parafii pw. św. Apolonii w Borkowie 
Kościelnym.

Pan Przewodniczący poinformował, że niniejszy projekt oświadczenia otrzymali 
radni w materiałach, który był przedmiotem posiedzenia Komisji Budżetu i Promocji 
Powiatu. Zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos w tym punkcie obrad?
Głos zabrał Pan Starosta który oznajmił, że inicjatorką nadania niniejszego tytułu 
była Pani Małgorzata Korpolińska -  Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu w Sierpcu. 
Pytań i uwag nie było.
Wobec powyższego Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie niniejszy projekt 
uchwały.

Głosowanie:
za-17,
przeciw -  0, 
wstrzymujących się -0.

Pan Przewodniczący stwierdził, że Rada Powiatu podjęła

OŚWIADCZENIE Nr 3.V.2019
w sprawie przyznania tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego” 

dla emerytowanego Księdza Stefana Izydora Prusińskiego Proboszcza Emeryta 
Parafii pw. św. Apolonii w Borkowie Kościelnym

/Uchwała stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 19.
Podjęcie oświadczenia w sprawie przyznania tytułu honorowego „Zasłużony dla
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Powiatu Sierpeckiego” dla Pana Dariusza Mroczkowskiego oraz Pana Jakuba 
Mroczkowskiego -  Sędziów piłki ręcznej na szczeblu centralnym.

Pan Przewodniczący poinformował, że niniejszy projekt oświadczenia otrzymali 
radni w materiałach, który był przedmiotem posiedzenia Komisji Budżetu i Promocji 
Powiatu. Zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos w tym punkcie obrad?
Pan Przewodniczący zapytał, czy głosowanie przy niniejszym oświadczeniu może się 
odbyć w ramach jednego głosowania, czy na każdego oddzielnie najpierw na Pana 
Dariusza Mroczkowskiego i Pana Jakuba Mroczkowskiego.
Pan Jerzy Suski -  Radca prawny wyjaśnił, że zapoznał się z regulaminem Rady 
Powiatu w Sierpcu uchwalonym w 2010 roku przyznawania niniejszego tytułu i ten 
regulamin stanowi, że tytuł może być przyznany osobom fizycznym, osobom 
prawnym i jednostkom organizacyjnym. Wobec powyższego skoro jest mowa o 
osobach fizycznych to przez to można rozumieć że grupie osób fizycznych, które 
mają wspólne zasługi.
Pan Przemysław Burzyński powiedział, że jest mu niezmiernie miło że taki 
wniosek uhonorowania Pana Jakuba Mroczkowskiego i Pana Dariusza 
Mroczkowskiego został złożony. Panowie są historią piłki ręcznej począwszy od taty 
Pana Jakuba i Dariusza. Są oni elitą sędziowską w kraju. Podziękował za taki 
wniosek Panu Starocie.
Pytań i uwag nie było.

Wobec powyższego Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie niniejszy projekt

w sprawie przyznania tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego” 
dla Pana Dariusza Mroczkowskiego oraz Pana Jakuba Mroczkowskiego -

Ad. pkt 20.
Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Infrastruktury 
i Bezpieczeństwa Publicznego oraz określenia jej składu osobowego.
Pan Przewodniczący oznajmił, że akces do pracy w Komisji Infrastruktury i

uchwały.

Głosowanie:
za-17,
przeciw -  0, 
wstrzymujących się -0.

Pan Przewodniczący stwierdził, że Rada Powiatu podjęła

OŚWIADCZENIE Nr 4.V.2019

Sędziów piłki ręcznej na szczeblu centralnym

/Uchwała stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu/.
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Bezpieczeństwa Publicznego zgłosili następujący radni: Pan Andrzej Cześnik, Pan 
Przemysław Burzyński, Pan Sebastian Szczypecki, Pan Sławomir Olejniczak, Pan 
Kamil Różański, Pan Paweł Pakieła i Pan Zbigniew Kopczyński 
Pan Starosta zgłosił kandydaturę Pana Andrzeja Cześnika na funkcję 
Przewodniczącego Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa Publicznego.
Pan Jan Laskowski zwrócił uwagę, że władza zostanie skupiona w jednym ręku. Po 
stronie koalicji zostanie skupione pełnienie wszystkich funkcji, natomiast pozostali 
radni tych funkcji nie mają możliwości pełnienia.
Pan Przewodniczący zapytał, czy są inne kandydatury na Przewodniczącego 
Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa Publicznego?

Więcej kandydatów nie zgłoszono.

Pan Przewodniczący zapytał Pana Andrzeja Cześnika, czy wyraża zgodę na 
kandydowanie na przewodniczącego komisji infrastruktury i Bezpieczeństwa 

£  Publicznego?

Pan Andrzej Cześnik wyraził zgodę.

Wobec powyższego Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie kandydaturę Pana 
Andrzeja Cześnika na funkcję Przewodniczącego Komisji Infrastruktury 
i Bezpieczeństwa Publicznego.

Głosowanie:
za-15, 
przeciw -  0, 
wstrzymujących się -2.

W wyniku głosowania kandydatura Pana Andrzeja Cześnika na funkcję 
Przewodniczącego Komisji został przyjęta.

Głos zabrał Pan Andrzej Cześnik który podziękował za wybór na funkcję 
Przewodniczącego niniejszej komisji. Dodał, że liczy na współpracę ze wszystkimi 
radnymi będącymi w składzie niniejszej komisji.

Następnie Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie niniejszy projekt uchwały 
z następującym składem osobowym Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa 
Publicznego w następujących osobach: Pan Andrzej Cześnik- Przewodniczący 
Komisji, Pan Przemysław Burzyński, Pan Sebastian Szczypecki, Pan Sławomir 
Olejniczak, Pan Kamil Różański, Pan Paweł Pakieła i Pan Zbigniew Kopczyński.

Głosowanie:
za-16, 
przeciw -  0,
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wstrzymujących się —1.

Pan Przewodniczący stwierdził, że Rada Powiatu podjęła

UCHWAŁĘ Nr 26.V.2019
w sprawie powołania Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa Publicznego

oraz określenia jej składu osobowego
/Uchwała stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 21.
Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Spraw Społecznych oraz 
określenia jej składu osobowego.

Pan Przewodniczący oznajmił, że akces do pracy w niniejszej komisji zgłosili 
następujący radni: Pani Małgorzata Korpolińska, Pan Wojciech Rychter, Pani Ewa 
Nowakowska, Pan Zbigniew Kopczyński, Pan Andrzej Cześnik, Pan Jarosław Ocicki 
i Pan Juliusz Gorzkoś. Zapytał, czy któryś z radnych nie został pominięty?

Nie zgłoszono uwag w niniejszym temacie.

Pan Przewodniczący zgłosił kandydaturę na Przewodniczącego niniejszej komisji 
Pana Zbigniewa Kopczyńskiego.

Zapytał, czy są inne kandydatury na funkcję Przewodniczącego Komisji Spraw 
Społecznych?

Więcej kandydatur nie zgłoszono.

Wobec powyższego Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie powołanie komisji 
Spraw Społecznych o następującym składzie osobowym: Pan Zbigniew Kopczyński - 
Przewodniczący Komisji, Pani Małgorzata Korpolińska, Pan Wojciech Rychter, Pani 
Ewa Nowakowska, Pan Andrzej Cześnik, Pan Jarosław Ocicki i Pan Juliusz 
Gorzkoś.

Głosowanie:
za-16,
przeciw -  0, 
wstrzymujących się —1.

Pan Przewodniczący stwierdził, że Rada Powiatu podjęła

UCHWAŁĘ Nr 27.V.2019
w sprawie powołania Komisji Spraw Społecznych oraz określenia jej składu
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osobowego

/Uchwała stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 22.
Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz 
określenia jej składu osobowego.

Pan Przewodniczący oznajmił, że akces do pracy w niniejszej komisji wyrazili 
następujący radni: Pani Ewa Nowakowska, Pan Sebastian Szczypecki i Pan Dariusz 
Twardowski oraz Pan Marek Chyliński.

Głos zabrał Pan Sebastian Szczepański który zapytał Pana Mecenasa, czy nie jest 
wbrew przepisom prawa, że z jednego klubu zgłosiły się dwie kandydatury radnych 
do pracy w niniejszej komisji?

Pan Ryszard Dobiesz - zastępca naczelnika Wydziału Organizacji i Nadzoru
wyjaśnił, że w skład komisji skarg wniosków i petycji wchodzą radni, w tym 
przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem radnych pełniących funkcję o 
których mowa w art. 14 ust. 1 czyli będących w prezydium Rady, bądź będących 
członkami Zarządu. To samo ograniczenie dotyczy Komisji Rewizyjnej.

Pan Jerzy Suski - Radca Prawny oznajmił, że ilość członków tej komisji musi 
odpowiadać ilości klubów, co wynika z § 54 ust. 2 Statutu Powiatu Sierpeckiego. 
Oznajmił, że aktualnie w Radzie Powiatu w Sierpcu działają trzy kluby. Wobec 
powyższego komisja musi być 3 osobowa.

Pan Przewodniczący zabrał głos i powiedział, że Pani Ewa Nowakowska jest 
członkiem jednego klubu, Pan Dariusz Twardowski również jest członkiem jednego 

^  klubu, natomiast pan Sebastian Szczypecki i Pan MarekChiliński są członkami tego 
samego klubu. Oznajmił, że klub PSL powinien wytypować jedną osobę do pracy w 
niniejszej komisji?

Głos zabrał Pan Jan Laskowski, który z imieniu klubu PSL do pracy w niniejszej 
komisji zgłosił kandydaturę Pana Marka Chylińskiego.

Pan Przewodniczący zapytał Pana Marka Chylińskiego, Pana Dariusza 
Twardowskiego i Panią Ewa Nowakowska, czy wyrażają zgodę do pracy w niniejszej 
komisji.

Pan Marek Chyliński, Pan Dariusz Twardowski i Pani Ewa Nowakowska 
wyrazili zgodę.
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Pan Przewodniczący zgłosił kandydaturę od Pana Marka Chylińskiego na 
Przewodniczącego niniejszej komisji?

Pan Marek Chyliński nie wyraził zgody na objęcie funkcji przewodniczącego 
komisji.

Pan Starosta poprosił o 5 minutową przerwą.

Pan Przewodniczący ogłosił 5-minutową przerwę (godz.1145).

Po przerwie Pan Przewodniczący wznowił obrady z sesji Rady Powiatu w 
Sierpcu. Stan obecnych radnych 15 osób (nieobecny: Pan Jan Laskowski).

Jerzy Suski - Radca Prawny powiedział, że zgodnie z przyjętym orzecznictwem 
Sądu Wojewódzkiego i Administracyjnego jest tak, że proces głosowania może się 

0  odbywać łącznie nad całym składem, a jeżeli są sprzeciwy co do głosowania nad 
całym składem to głosować można personalnie, a uchwała stanowi wynik zewnętrzny 
tych głosowań. Więc radni wraz z Panem Przewodniczącym muszą podjąć 
jednoznaczną decyzję, czy będzie głosowanie nad całym składem komisji, czy też 
nad każdą kandydaturą oddzielnie, a następnie w 4 głosowaniu nad wyborem 
Przewodniczącego tejże komisji. Decyduje o tym Pan Przewodniczący jako 
prowadzący obrady uwzględniając stanowisko radnych.

Głos zabrał pan Przemysław Burzyński który powiedział, że Komisja Skarg 
Wniosków i Petycji jest bardzo specyficzną komisją, ponieważ w skład jej wchodzą 
przedstawiciele klubów. Radny uważa, że głosowanie imienne nad składem niniejszej 
komisji mija się z celem, ponieważ żaden z klub radnych nie wystosuje innego 
kandydata. Kluby już przedstawiły swoich kandydatów do niniejszej komisji. 
Zapytał, co się stanie jeżeli jeden z kandydatów nie osiągnie większości głosów. 

Q  Oznajmił, że wówczas będzie taki skutek, że Komisja się nie zawiążę.

Pan Sławomir Krystek stwierdził, że Pan Mecenas wyjaśnił, że jeżeli w tym 
składzie który jest teraz, będzie indywidualne głosowanie na każdego z kandydatów 
i jeżeli dany kandydat nie uzyska większości głosów to komisja się nie zawiążę. 
Zapytał, czy klub radnych po nie uzyskaniu przez jego kandydata większości głosów 
będzie mógł zgłosić na tym samym posiedzeniu kolejnego kandydata?

Pan Jerzy Suski - Radca Prawny wyjaśnił, że wyboru do składu niniejszej komisji 
będzie można dokonać na następnej sesji. Dodał, że najlepszym wyjściem byłoby 
dokonanie wyboru w dniu dzisiejszym, aby Komisja Skarg Wniosków i Petycji 
mogła już zacząć pracować, ponieważ jak sygnalizuje Pan Dobiesz wpłynęła już 
skarga do załatwienia.
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Pan Przemysław Burzyński oznajmił, że nie rozumie nad czym jest prowadzona 
dywagacja. Jeżeli się komisja dzisiaj nie zawiążę do następnego wyboru dany Klub 
swojego przedstawiciela nie zmieni. Podkreślił, że Klub dla „Przyszłości powiatu” 
zgłosił kandydaturę do pracy w niższej komisji Pani Ewy Nowakowskiej i zdania w 
niniejszym temacie nie zmieni.

Głos zabrał Pan Wojciech Rychter który oznajmił, że jeżeli kandydat klubu PSL nie 
uzyska wymaganej większości głosów, też nie zmieni zdania, co do delegacji klubu.

Pan Przemysław Burzyński zapytał Mecenasa jak się przedstawia sprawa związana 
z koniecznością powołania komisji od momentu zaprzysiężenia radnych. Radny 
oznajmił, że radni złożyli ślubowanie dnia 22 listopada 2018 roku. Licząc 3 miesiące 
to 22 luty jest ostatecznym terminem zawiązania się składów komisji. Zapytał, czy w 
przypadku nie zawiązania się jakiejkolwiek komisji są sankcje tego tytułu?

£  Pan Jerzy Suski - Radca Prawny wyjaśnił, że nie ma takiego przepisu w ustawie o 
samorządzie powiatowym o konieczności powołania składów komisji od momentu 
złożenia ślubowania przez radnych Rady Powiatu.

Pan Przewodniczący oznajmił, że wypowiedzieli się przedstawiciele dwóch klubów 
więc oddaję głos przedstawicielowi klubu PiS i Niezależni w kwestii trybu 
głosowania nad składem Komisji Skarg Wniosków i Petycji.

Głos zabrał Pan Starosta który powiedział, że Pan Mecenas stwierdził 
jednoznacznie, że radni mogą indywidualnie się wypowiedzieć co do kwestii danego 
kandydata, więc nie musi być głosowanie przeprowadzane blokiem.

Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie tryb głosowania nad powołaniem 
Komisji Skarg Wniosków i Petycji. Zapytał, kto jest za powołaniem komisji blokiem 

£  tj. za 3 osobowym składem komisji?

Głosowanie: 
za- 6,
wstrzymujących się -  0, 
przeciw -  9.

W wyniku głosowania propozycja przegłosowania blokiem przyjęcia składu 
komisji skarg i wniosków została odrzucona.

Wobec powyższego pozostaje poddanie pod głosowanie indywidualnie każdego 
członka do składu niniejszej komisji.

Pan Przewodniczący zapytał, kto jest za powołaniem Pani Ewy Nowakowskiej do
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składu komisji skarg wniosków i petycji?
Głosowanie: 

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

Wyniku głosowania Pani Ewa Nowakowska została powołana do składu komisji 
skarg wniosków i petycji.

Następnie Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie kandydaturę Pana Dariusza 
Twardowskiego do składu komisji skarg wniosków i petycji 

Głosowanie: 
za-15,
wstrzymujących się - 1 ,  
przeciw -  0.

£  Wyniki głosowania Pan Dariusz Twardowski został powołany do składu komisji 
skarg wniosków i petycji.

Następnie Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie kandydaturą Pana Marka 
Chylińskiego do składu komisji skarg wniosków i petycji.

Głosowanie: 
za- 7,
wstrzymujących się - 1 ,  
przeciw -  8.

Kandydatura Pana Marka Chylińskiego nie uzyskała wymaganej większości 
głosów.

Pan Przewodniczący poprosił klub radnych PSL, aby przedstawili swojego nowego 
£  kandydata do składu niniejszej komisji.

Pan Wojciech Rychter oznajmił, że na dzień dzisiejszy przedstawicielem klubu 
radnych PSL do niniejszej komisji jest Pan Marek Chyliński.

Pan Paweł Pakieła powiedział, że kluby radnych mają pewne uprawnienia i mogą 
typować swojego kandydata do składu komisji. Dodał, że w tym momencie okazuje 
się, że nie jest szanowane zdanie klubu i taka sytuacja do tej pory nigdy nie miała 
miejsca.

Pan Przemysław Burzyński zapytał, co w przypadku gdy wpłynie skarga a komisja 
nie zostanie powołana?

Pan Jerzy Suski - Radca prawny wyjaśnił, że skarga już wpłynęła do rozpatrzenia i
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na chwilę obecną Skarżący są informowani o terminie rozpatrzenia skargi i ten termin 
jest przesuwany z miesiąca na miesiąc w związku z tym, że brak jest stosownej 
komisji do rozpatrzenia sprawy. Pan Mecenas zwrócił uwagę, że w procedurze 
administracyjnej istnieje taka instytucja jak skarga na niezałatwienie sprawy do 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Osoba która złożyła podanie lub skargę ma 
ma prawo oczekiwać, że ta Skarga zostanie we właściwym trybie przez właściwe 
organy samorządu terytorialnego rozpatrzona w trybie przewidzianym przez ustawę a 
tryb to jest 30 dni. Podkreślił, że oczywiście ten tryb można przedłużać, ale nie 
można wykluczyć skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Wówczas to 
sąd będzie decydował, czy jest to jakieś zaniechanie ze strony powiatu.

Pan Wojciech Rychter oznajmił, że zaistniała sytuacja bardzo nie elegancka, 
ponieważ propozycje koalicji do powołania wcześniejszych składów komisji zostały 
poparte, natomiast przy głosowaniu do składu komisji skarg wniosków i petycji 
kandydat klubu PSL nie będący w składzie koalicji nie został poparty. Klub radnych 

£  PSL podtrzymuje kandydaturę Pana Marka Chylińskiego do składu komisji skarg 
wniosków i petycji.

Pan Przewodniczący zarządził ponowne głosowanie nad kandydaturą Pana Marka 
Chylińskiego do składu komisji skarg wniosków i petycji.

Pani Ewa Nowakowska zwróciła uwagę, że parę minut temu radni głosowali już w 
niniejszym temacie. Radna nie widzi sensu ponownego głosowania.

Pan Przewodniczący oznajmił, że sprawa nie została rozpatrzona natomiast zostały 
przedstawione nowe argumenty, więc należy rozważyć jeszcze raz niniejszą sprawę 
przez pryzmat nowych argumentów.

Pan Starosta poprosił o 5 minut przerwy.

Pan Przewodniczący ogłosił 5 minutową przerwę (godz.l2:25).

Po przerwie Pan Przewodniczący wznowił obrady sesji Rady Powiatu w Sierpcu 
(godz.12.30). Stan obecnych rannych 16 osób.

Pan Przewodniczący mając na uwadze rozwiązanie problemu i zachować wskazanie 
Klubu PSL jeśli chodzi o powołanie Komisji Skarg Wniosków i Petycji 
zaproponował, aby Pan Marek Chyliński został powołany do składu niniejszej 
Komisji na funkcję Przewodniczącego.
Pan Wojciech Rychter oznajmił, że w tym temacie Pan Marek Chyliński wyraził już 
swoje stanowisko i nie wyraził zgody na objęcie funkcji przewodniczącego. Dodał, 
że Przewodniczącym niniejszej Komisji może być również Pan Dariusz Twardowski. 
Pan Przewodniczący oznajmił, że prze chwilą padły zarzuty, że wszystkie funkcje
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Przewodniczących Komisji objęli członkowie koalicji. Podkreślił, że w tym 
momencie zostało zaproponowane, aby funkcję Przewodniczącego Komisji objął 
radny będący w tzw. opozycji to jest stawiany opór.
Pan Przewodniczący zapytał, czy Pan Dariusz Twardowski wyraża zgodę na objęcie 
funkcji Przewodniczącego Komisji Skarg Wniosków i Petycji?
Pan Dariusz Twarowski nie wyraził zgody.
Wobec powyższego Pan Przewodniczący zarządził ponowne głosowanie nad 
kandydaturą Pana Marka Chylińskiego do składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 

Głosowanie: 
za- 8,
wstrzymujących się - 1 ,  
przeciw -  7.

Pan Wicestarosta powiedział, że pomylił się przy głosowaniu w systemie e-sesja.

Pan Przewodniczący oznajmił, że głosowanie zostało zatwierdzone.
Pan Jerzy Suski -  Radca prawny oznajmił, że to nie jest powód do reasumpcji 
głosowania.
Pan Przewodniczący zapytał radcę prawnego, jak rozwiązać sprawę wyboru 
Przewodniczącego niniejszej Komisji?
Pan Jerzy Suski -  Radca prawny oznajmił, że projekt uchwały zawiera wybór 
Przewodniczącego komisji, jednak może zaistnieć sytuacja, że Rada nie dokona 
takiego wyboru.
Pan Starosta złożył wniosek formalny, aby na obradach dzisiejszej sesji Rady 
Powiatu w Sierpcu nie dokonywać wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg 
Wniosków i Petycji.
Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek Pana Starosty.

Głosowanie:
za-11,
przeciw -  3, 
wstrzymujących się -2.

W wyniku głosowaniu Rada Powiatu w Sierpcu odstąpiła od dokonywania 
wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg Wniosków i Petycji.

Pan Przewodniczący stwierdził, że Rada Powiatu podjęła

UCHWAŁĘ Nr 28.V.2019
w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz określenia

jej składu osobowego

/Uchwała stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu/.
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Ad. pkt 23.
Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej oraz określenia jej 
składu osobowego.
Pan Przewodniczący poinformował, że niniejszy projekt uchwały otrzymali radni w
materiałach.
W imieniu Klubu radnych „PiS i Niezależni” Pan Starosta zgłosił kandydaturę Pana 
Dariusza Twardowskiego do pracy w niniejszej Komisji.
W imieniu Klubu radnych PSL Pan Wojciech Rychter zgłosił kandydaturę Pana 
Marka Chylińskiego do pracy w niniejszej Komisji.
W imieniu Klubu radnych „Dla przyszłości Powiatu” Pan Przemysław Burzyński 
zgłosił kandydaturę Pani Ewy Nowakowskiej do pracy w niniejszej Komisji.
Pan Przewodniczący zapytał, czy Pani Ewa Nowakowska, Pan Marek Chyliński i 
Pan Dariusz Twardowski wyrażają zgodę członkostwo w składzie Komisji
Rewizyjnej?
Pani Ewa Nowakowska, Pan Marek Chyliński i Pan Dariusz Twardowski 
wyrazili zgodę.
Pan Przewodniczący zgłosił kandydaturę Pana Dariusza Twardowskiego na 
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Zapytał, czy są inne kandydatury na funkcję Przewodniczącego niniejszej Komisji?

Więcej kandydatur nie zgłoszono.

Pan Przewodniczący zapytał, czy Pan Dariusz Twardowski wyraża zgodę na objęcie 
funkcji Przewodniczącego niniejszej Komisji?
Pan Dariusz Twardowski wyraził zgodę.

Wobec powyższego Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie niniejszy projekt 
Q  uchwały ze wskazaniem: Pan Dariusz Twardowski - Przewodniczący Komisji, Pani 

Ewa Nowakowska -  członek, Pan Marek Chyliński członek.

Głosowanie:
za-15, 
przeciw -  0, 
wstrzymujących się -1.

Pan Przewodniczący stwierdził, że Rada Powiatu podjęła

UCHWAŁĘ Nr 29.V.2019
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej oraz określenia jej składu

osobowego
/Uchwała stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu/.

35



<

Obrady sesji opuścił Pan Marek Chyliński. Stan obecnych radnych -  15 osób.

Ad. pkt 24.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu pracy Rady Powiatu w Sierpcu na 
2019 rok.
Pan Przewodniczący poinformował, że niniejszy projekt uchwały radni otrzymali 
w materiałach. Zapytał, czy są uwagi do niniejszego projektu uchwały.

Pytań i uwag nie było.

Wobec powyższego Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie niniejszy projekt 
uchwały.

Głosowanie:

przeciw -  0, 
wstrzymujących się -0.

Pan Przewodniczący stwierdził, że Rada Powiatu podjęła

UCHWAŁĘ Nr 30.V.2019
w sprawie przyjęcia Planu pracy Rady Powiatu w Sierpcu na 2019 rok

/Uchwała stanowi załącznik nr 29 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 24a.
Podjęcie oświadczenia w sprawie wotum zaufania dla Przewodniczącego Rady 
Powiatu.
Głos zabrał Pan Starosta, który w imieniu Klubu radnych „PiS i Niezależni”
oznajmił, że Klub będzie głosował za udzieleniem wotum zaufania dla Pana Juliusza 
Gorzkosia -  Przewodniczącego Rady Powiatu w Sierpcu.
Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie udzielenie wotum zaufania dla 
Przewodniczącego Rady Powiatu w Sierpcu.

Głosowanie:
za-8,
przeciw -  0, 
wstrzymujących się -6 .

Pan Juliusz Gorzkoś wyłączył się z głosowania w niniejszej sprawie.
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Ad. pkt 25.
Wnioski i oświadczenia radnych.
Głos zabrał pan Sławomir Olejniczak który oznajmił, iż uruchamiany jest nowy 
rządowy program „Mosty dla regionów”. Radny zwrócił uwagę, aby Zarząd Powiatu 
pochylił się nad sprawą mostu w miejscowości Malanowo Stare gmina Mochowo. 
Radny uważa, że powinien zostać sprawdzony stan mostu oraz powinna zostać 
wykonana dokumentacja na jego remont i być może w ramach niniejszego programu 
udałoby się zrobić przebudowę niniejszego obiektu. Radny uważa, że jest taka 
potrzeba, ponieważ za parę lat ten most może zagrażać bezpieczeństwu dla 
przejeżdżających tam osób. Następnie radny zwrócił uwagę na problem z drogami po 
zimie związany z ubytkami nawierzchni asfaltowej. Radny zgłosił o uzupełnienie 
ubytków nawierzchni asfaltowej na drodze Bożewo - Rempin. Dodał, że również ma 
sygnały od mieszkańców i społeczeństwa Gminy Mochowo o uzupełnienie znaków 
oznakowania na drogach powiatowych, co też służy bezpieczeństwu użytkowników.

Pan Andrzej Cześnik powiedział, że na początku obrad sesji była rozmowa o 
Urzędzie Pracy. Jako Przewodniczący Powiatowej Rady Zatrudnienia oznajmił, że na 
stronie Powiatowego Urzędu Pracy znajdują się dane dotyczące stanu bezrobocia.

Pan Wojciech Rychter zapytał o inwestycje, które były zaplanowane do realizacji w 
roku 2019 w szpitalu. Zapytał o przetarg na dzierżawę gruntów przed szpitalem na 
którym to miał być budowany parking. Dodał, że na realizację niniejszego parkingu 
była już wykonana dokumentacja projektowa więc pozostaje tylko kwestia 
ogłoszenia przetargu. Następna kwestia dotyczy budowy izby przyjęć. Radny zapytał 
czy w tym roku będzie ogłoszony przetarg? Kolejna inwestycja zaplanowana w 
szpitalu dotyczyła termomodernizacji. Zapytał, kiedy zostaną podjęte decyzje 
przetargowe w tym zakresie?

Pan Wicestarosta oznajmił, że za miesiąc zostanie ogłoszony przetarg jeśli chodzi o 
Q  termomodemizację. Jeśli chodzi o parking oznajmił, że Zarząd Powiatu analizował 

ponownie ten temat, ponieważ jest to związane z zawarciem umowy na okres 10 lat. 
Odnosząc się do kwestii związanych ze szpitalem Pan Wicestarosta oznajmił że na 
oddziale chirurgicznym wyrobiono w miesiącu styczeń 2019 roku więcej punktów. 
Jeśli chodzi o oddział położniczy również wyrobiono więcej. Podkreślił, że w 
miesiącu styczniu 2019r. urodziło się 49 dzieci. Oznajmił, że jest planowany zakup 
karetki. Ponadto dodał, że tomograf prawdopodobnie w szpitalu w Sierpcu 
zafunkcjonuje w bieżącym roku. Podkreślił, że inwestycje w szpitalu nie będą 
wykonywane przez szpital tylko ze środków zewnętrznych pozyskanych i z dotacji ze 
starostwa. Nie będzie tak, że szpital nie ma na bieżące wydatki a musi wykonywać 
remonty i zakupować sprzęt. Dodał, że zmieni się to ponieważ w efekcie było tak, że 
powiat musiał dokładać.

Głos zabrał Pan Sebastian Szczypecki który chciałby się ustosunkować do
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dyskusji, która pojawiła się we wcześniejszych punktach, a mianowicie do podwyżek 
w Powiatowym Urzędzie Pracy. Oznajmił że dla radnego jest to bardzo dobra 
inicjatywa. Należy mieć na względzie bardzo niskie wynagrodzenie pracowników 
placówki jak również warunki w jakich pracują. Podwyższenie wynagrodzenia 
zmobilizuje wszystkich pracowników do lepszego wykonywania swojego zawodu, 
chociaż ludzie tam pracujący robią swoją pracę na bardzo wysokim poziomie co jest 
potwierdzone faktami, że za działalność swoją placówka otrzymuje rok rocznie dość 
pokaźne nagrody. Należy docenić ludzi tam pracujących. Radny następnie oznajmił, 
że przychyla się do wypowiedzi Pana Sławomira Olejniczaka, który wnioskował o 
przyjrzenie się jaka sytuacja panuje na drodze powiatowej Bożewo - Rempin. Dodał, 
że ma przyjemność tę trasę pokonywać kilkakrotnie razy dziennie i droga ta jest w 
opłakanym stanie w szczególności w miejscowości Zakroczym. Następnie radny 
zwrócił uwagę, że jesienią jak również i zimą trudne warunki występują na drodze 
powiatowej Rempin- Mochowo. Dodał, że jest to droga gruntowa a najgorsza 
sytuacja jest na odcinku drogi w miejscowości Gorejewo.

Pan Wojciech Rychter powiedział, że wszystko zależy od specyfikacji jeśli chodzi o 
kwestie parkingu przy szpitalu. Jeżeli Zarząd Powiatu zapoznał się z dokumentacją 
projektową budowy izby przyjęć to na dobrą sprawę szpital w ogóle nie będzie miał 
już parkingu, a miasto wspólnie ze spółdzielnią mieszkaniową pobudowało 
naprzeciwko parking dla mieszkańców bloków, a nie dla pacjentów szpitala. Radny 
zwrócił uwagę, że przy każdym szpitalu w kraju parkingi są płatne.

Pan Wicestarosta powiedział, że analizowana była umowa, że grunt ma zostać 
oddany w dzierżawę na okres 10 lat. Okres tej umowy jest bardzo długi. Następnie 
Pan wicestarosta odnosząc się do wniosków Pana Olejniczaka i Pana Szczypeckiego 
oznajmił, że Pan Wojewoda ma zamiar przeznaczyć 6 miliardów na drogi w 
bieżącym roku. Wobec powyższego powiat będzie się starał o pozyskanie środków 
finansowych na ten cel.

Pan Sławomir Krystek ku woli uzupełnienia powiedział, aby nie zasiać 
niepotrzebnego niepokoju wśród mieszkańców, ponieważ chodzi o zły stan drogi w 
miejscowości Głuchowo, a nie Gorejewo, tak jak przytoczył radny Pan Sebastian 
Szczypecki. Dodał, że podpisuję się pod wnioskiem radnego, żeby poprawić stan 
nawierzchni niniejszej drogi.

Pan Przemysław Burzyński w związku z odpowiedzią na złożoną przez niego 
interpelację zapytał, czy już jest protokół z kontroli w szpitalu z prawidłowości 
realizacji rozliczenia świadczeń? Wyjaśnił, że w odpowiedzi na interpelację 
dotyczącą planu kontroli brak jest jeszcze wystąpienia pokontrolnego na dzień 11 
stycznia 2019r. Dodał ,że dzisiaj jest 15 lutego więc może już coś więcej wiadomo na 
temat tego wystąpienia pokontrolnego.
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Pan Wicestarosta oznajmił, żeby Pan Burzyński napisał na ten temat interpelacje i 
wówczas otrzyma odpowiedź.

Pan Ryszard Dobiesz -  z-ca Naczelnika Wydziału Organizacji i Nadzoru
oznajmił, że w dniu dzisiejszym radny otrzyma odpowiedź na wszystkie złożone 
interpelacje.

Radny Przemysław Burzyński oznajmił, że w interpelacjach złożonych w miesiącu 
luty tego pytania nie było. Następnie radny powiedział, że miasto partycypuje w 
kosztach co do przebudowy ulicy Świętokrzyskiej. Zapytał, czy został już złożony 
wniosek na pozyskanie środków zewnętrznych na remont niniejszej ulicy?

Pan Wicestarosta wyjaśnił, że wniosek został złożony. Podkreślił, że to jest 
inwestycja pewna, która będzie wykonana w tym roku. Taką informację przekazał 
Burmistrzowi Miasta Sierpca.

Pan Starosta dodał, że Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu został 
poinstruowany, aby zintensyfikować działania związane z przebudową niniejszej 
ulicy. Była na ten temat rozmowa z Burmistrzem Miasta Sierpca parę dni temu wraz 
z Wiceburmistrzem i Przewodniczącym Rady Miasta. Podczas niniejszej rozmowy 
była również Dyskusja na temat innych inwestycji, ponieważ uważają obie strony, że 
w ostatnich latach na terenie miasta było tych inwestycji zdecydowanie za mało.

Pan Wojciech Rychter zapytał, czy prawdą jest, że Pan Dyrektor SP ZOZ w Sierpcu 
złożył rezygnację z pracy?

Pan wicestarosta potwierdził, że Pan Dyrektor SP ZOZ w Sierpcu złożył 
wypowiedzenie z pracy w 3 miesięcznym wypowiedzeniem.

£  Ad. pkt 26.
Sprawy różne.
Pan Przemysław Burzyński zapytał, czy jest możliwość żeby radni mieli 
udostępnione protokoły z poprzedniej sesji wraz z materiałami na obrady. Dodał, że 
zdaję sobie sprawę, iż przepisy statutowe określają, że protokoły z obrad sesji muszą 
być wyłożony do wglądu dla radnych na 3 dni przed obradami. Jednak zapytał, czy 
jest taka możliwość, dobra wola, aby te protokoły były załączane w systemie e-sesja, 
aby radni mogli się na spokojnie z treścią zapoznać,

Pan Wicestarosta powiedział, że będąc radnym 3 kadencje materiały na sesję radni 
otrzymywali w wersji papierowej. Mając na względzie oszczędności, odstąpiono od 
wersji papierowej na rzecz wersji elektronicznej.

Pan Przemysław Burzyński powiedział, że zgodnie z przepisami Statutu 3 dni przed
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obradami sesji musi zostać udostępniony w Biurze Rady i Zarządu Powiatu protokół 
do wglądu. Radny prosi, aby ten protokół był w wersji elektronicznej zamieszczany 
w systemie.

Głos zabrał Pan Ryszard Dobiesz -z-ca Naczelnika Wydziału Organizacji i 
Nadzoru który oznajmił, że Biuro Rady postara się zamieszczać protokoły w 
systemie, ale na 3 dni przed obradami sesji Rady Powiatu. Dodał, że to jest dokument 
dość objętościowy, który trzeba przeczytać i uzgodnić.

Pan Przemysław Burzyński serdecznie podziękował.

Pani Ewa Nowakowska odnosząc się do Pana Mecenasa powiedziała, iż powstały 
wszystkie komisje Rady Powiatu w Sierpcu. Tak jak mówi Statut Powiatu 
Sierpeckiego każdy radny powinien pracować w co najmniej dwóch komisjach. 
Dodała, że niektórzy z radnych nie są członkami dwóch komisji. Zapytała, jak to ma 

4^- być dalej proceduralnie?

Głos zabrał pan Przemysław Burzyński mając na uwadze wypełnianie 
obowiązków radnego co do uczestnictwa i pracy w dwóch komisjach złożył akces do 
pracy w Komisji Budżetu i Promocji Powiatu radny zwrócił się do Przewodniczącego 
Rady, aby w porządku obrad następnej sesji poddał pod głosowanie.

Więcej pytań nie było.

Ad. pkt 27.
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

Dominika Pawłowska Ewa Nowakowska
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