
Rada Powiatu Sierpeckiego
Radni - Sesja, Użytkownicy

Protokół Nr XV.2019

RADY POWIATU W SIERPCU

z dnia 31 października 2019 roku

XV posiedzenie w czwartek, w dniu 31 października 2019
Obrady rozpoczęto czwartek, 31 października 2019 o godz. 09:00, a zakończono o
godz. 12:50 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 17 członków.

Obecni:

1. Przemysław Burzyński
2. Marek Chyliński
3. Andrzej Cześnik
4. Juliusz Gorzkoś
5. Zbigniew Kopczyński
6. Małgorzata Korpolińska
7. Sławomir Krystek
8. Jan Laskowski
9. Ewa Nowakowska
10. Jarosław Ocicki
11. Sławomir Olejniczak
12. Paweł Pakieła
13. Kamil Różański
14. Wojciech Adam Rychter
15. Sebastian Szczypecki
16. Mariusz Turalski
17. Dariusz Twardowski

Ponadto w obradach uczestniczyli:

1) Pan Ryszard Dobiesz -  Sekretarz Powiatu,

2) Pan Krzysztof Sobiecki -  Skarbnik Powiatu,

3) Pan Jerzy Suski -  Radca prawny,

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

5) Pani Bogusława Lewandowska -  Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia,

6) Pan Robert Makówka -  p.o. Dyrektora SPZZOZ w Sierpcu,



7) Pani Katarzyna Gajewska — Główna księgowa SPZZOZ w Sierpcu,

8) Pani Agnieszka Abrefczyńska -  z-ca -  Naczelnika Wydziału Komunikacji i 
Transportu.

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza 
obrad.
Przewodniczący Rady -  Pan Przemysław Burzyński otworzył XV sesję Rady 
Powiatu w Sierpcu. Stwierdził ustawowe kworum do podejmowania prawomocnych 
uchwał.

Na sekretarza obrad Przewodniczący Rady powołał Pana Sławomira 
Olejniczaka.

2. Przyjęcie protokołów z obrad Rady Powiatu w Sierpcu:

a) Nr XIII.2019 z dnia 5 września 2019 roku,

Głosowano w sprawie:________________________________ _______________
Nr XIII.2019 z dnia 5 września 2019 roku,

Wyniki głosowania_______________
ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:_____________________________________ _______
ZA (16)
Przemysław Burzyński, Marek Chyliński, Andrzej Cześnik, Zbigniew Kopczyński, 
Małgorzata Korpolińska, Sławomir Krystek, Jan Laskowski, Ewa Nowakowska, 
Jarosław Ocicki, Sławomir Olejniczak, Paweł Pakieła, Kamil Różański, Wojciech 
Adam Rychter, Sebastian Szczypecki, Mariusz Turalski, Dariusz Twardowski 
NIEOBECNI (1)
Juliusz Gorzkoś

b) Nr XIV.2019 z dnia 30 września 2019 roku.

Głosowano w sprawie:____________ ' ________________ ____________
Nr XIV.2019 z dnia 30 września 2019 roku.

Wyniki głosowania__________________________________________________ _
ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1



Wyniki imienne:__________ ______________________________ ____________
ZA (16)
Przemysław Burzyński, Marek Chyliński, Andrzej Cześnik, Zbigniew Kopczyński, 
Małgorzata Korpolińska, Sławomir Krystek, Jan Laskowski, Ewa Nowakowska, 
Jarosław Ocicki, Sławomir Olejniczak, Paweł Pakieła, Kamil Różański, Wojciech 
Adam Rychter, Sebastian Szczypecki, Mariusz Turalski, Dariusz Twardowski 
NIEOBECNI (1)
Juliusz Gorzkoś

3. Ustalenie porządku obrad /porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do niniejszego 
protokołu/.

Pan Przewodniczący zawnioskował o rozszerzenie porządku obrady o następuję 
projekty uchwał:

1) w pkt 5a w sprawie rozpatrzenia skargi na czynności p.o. Dyrektora 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu 
podejmowane w związku z konkursem na stanowisko naczelnej Pielęgniarki 
SPZZOZ w Sierpcu

2) w pkt 17a w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców m. Kisielewo dotyczącej 
remontu drogi powiatowej Nr 3749W na odcinku Wola Grąbiecka -  Mieszaki 
(długość o. 1000m).

3) w pkt 17b w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców m. Kisielewo dotyczącej 
budowy chodnika w pasie drogi powiatowej.

Następnie Pan Przewodniczący zapytał, czy są inne wnioski co do zmiany porządku 
obrad?

Więcej wniosków nie złożono.

Wobec powyższego Pan Przewodniczący zarządził głosowanie na rozszerzeniem 
porządku obrad sesji o pkt 5a tj. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na 
czynności p.o. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki 
Zdrowotnej w Sierpcu podejmowane w związku z konkursem na stanowisko 
naczelnej Pielęgniarki SPZZOZ w Sierpcu

Głosowano w sprawie: __________________________ ___________ ■
Rozszerzenia porządku obrad o punkt 5 a.

Wyniki głosowania__________________________________
ZA: 8, PRZECIW: 5, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1



Wyniki imienne: _______________ ______ __________________________
ZA (8)
Przemysław Burzyński, Marek Chyliński, Jan Laskowski, Ewa Nowakowska, 
Sławomir Olejniczak, Paweł Pakieła, Wojciech Adam Rychter, Sebastian Szczypecki 
PRZECIW (5)
Andrzej Cześnik, Zbigniew Kopczyński, Sławomir Krystek, Kamil Różański, 
Dariusz Twardowski 
WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)
Małgorzata Korpolińska, Jarosław Ocicki, Mariusz Turalski 
NIEOBECNI (1)
Juliusz Gorzkoś
W wyniku głosowania nie rozszerzono porządku obrad o pkt 5a z uwagi na fakt nie 
otrzymania bezwzględnej większości głosów.

Następnie Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad rozszerzeniem porządku 
obrad o pkt 17a tj. Podjecie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców m. 
Kisielewo dotyczącej remontu drogi powiatowej Nr 3749W na odcinku Wola 
Grąbiecka -  Mieszaki (długość o. 1000m).
Głosowano w sprawie:_______________ :____________________ ___________
Ustalenie porządku obrad. 17a.

Wyniki głosowania_______ ____________
ZA: 11, PRZECIW: 3, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:____
ZA (11)
Przemysław Burzyński, Marek Chyliński, Zbigniew Kopczyński, Małgorzata 
Korpolińska, Jan Laskowski, Ewa Nowakowska, Sławomir Olejniczak, Paweł 
Pakieła, Wojciech Adam Rychter, Sebastian Szczypecki, Mariusz Turalski 
PRZECIW (3)
Andrzej Cześnik, Kamil Różański, Dariusz Twardowski 
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Sławomir Krystek, Jarosław Ocicki 
NIEOBECNI (1)
Juliusz Gorzkoś

W wyniku głosowania porządek obrad sesji został rozszerzony o pkt 17a.

Następnie Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad rozszerzenie porządku 
obrad pkt 17b w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców m. Kisielewo dotyczącej 
budowy chodnika w pasie drogi powiatowej.
Głosowano w sprawie: __________________ _____
Ustalenie porządku obrad. 17b.



Wyniki głosowania_____________- __________________________ :_______
ZA: 10, PRZECIW: 3, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:____________ :____________________________________ '_____
ZA (10)
Przemysław Burzyński, Marek Chyliński, Małgorzata Korpolińska, Ewa 
Nowakowska, Sławomir Olejniczak, Paweł Pakieła, Wojciech Adam Rychter, 
Sebastian Szczypecki, Mariusz Turalski, Dariusz Twardowski 
PRZECIW (3)
Andrzej Cześnik, Jan Laskowski, Kamil Różański 
WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)
Zbigniew Kopczyński, Sławomir Krystek, Jarosław Ocicki 
NIEOBECNI (1)
Juliusz Gorzkoś

W wyniku głosowania rozszerzono porządek obrad o pkt 17b.

4. Informacje Przewodniczącego, Przewodniczących Komisji i oświadczenia 
przewodniczących Klubów.
Pan Przewodniczący poinformował, że w okresie międzysesyjnym do Biura Rady i 
Zarządu Powiatu wpłynęły następujące pisma:

1. analiza oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych Rady Powiatu w 
Sierpcu, członków Zarządu Powiatu w Sierpcu oraz kierowników jednostek 
organizacyjnych powiatu /pismo stanowi załącznik nr 2 do niniejszego 
protokołu/,

2. Urzędu Skarbowego w Sierpcu będące analizą oświadczeń majątkowych 
złożonych do Wojewody, Starosty oraz Przewodniczącego Rady Powiatu w 
Sierpcu /pismo stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu/,

3. Wojewody Mazowieckiego na temat analizy oświadczeń majątkowych 
złożonych przez Starostę Sierpeckiego oraz Przewodniczącego Rady /pismo 
stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu/,

4. Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Miejsko-Powiatowego w 
sprawie podjęcia działań zmierzających do uruchomienia warsztatów terapii 
zajęciowej dla osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Sierpeckiego /pismo 
stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu/,

5. Burmistrza Miasta Sierpca w sprawie wsparcia finansowego realizacji 
inwestycji infrastrukturalnej w postaci przebudowy chodnika w ul. 
Słowackiego, od ul. A.Mickiewicza do Szpitala Powiatowego w 
Sierpcu /pismo stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu/,

6. Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu na temat Bezrobocia w Powiecie 
Sierpeckim według stanu na dzień 30 września 2019 roku /pismo stanowi 
załącznik nr 7 do niniejszego protokołu/,



7. skarga na działalność Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego w 
Sierpcu /pismo stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu/,

8. wniosek Pana Sebastiana Szczypeckiego -  Wiceprzewodniczącego Rady 
Powiatu w Sierpcu o zabezpieczenie środków finansowych w budżecie i 
przygotowanie projektu budowy oraz specyfikacji technicznej drogi 
powiatowej nr 3720W relacji Mochowo-Gozdowo /pismo stanowi załącznik nr 
9 do niniejszego protokołu/,

9. wniosek Pana Sebastiana Szczypeckiego -  Wiceprzewodniczącego Rady 
Powiatu w Sierpcu o zabezpieczenie środków finansowych w budżecie i 
przygotowanie projektu budowy oraz specyfikacji technicznej chodnika dla 
pieszych, ścieżki dla rowerzystów oraz oświetlenia drogi powiatowej nr 
3720W relacji Rempin -  Gozdowo /pismo stanowi załącznik nr 10 do 
niniejszego protokołu/,

10. wniosek Pana Sebastiana Szczypeckiego -  Wiceprzewodniczącego Rady 
Powiatu w Sierpcu o zabezpieczenie środków finansowych w budżecie i 
przygotowanie projektu budowy oraz specyfikacji technicznej drogi 
powiatowej nr 2999W relacji Mochowo -  Bożewo /pismo stanowi załącznik nr 
11 do niniejszego protokołu/.

Głos zabrał Pan Sławomir Olejniczak - Przewodniczący Komisji Budżetu i 
Promocji Powiatu który poinformował, że w okresie międzysesyjnym odbyło 
się jedno posiedzenie Komisji w dniu 28 października 2019 roku, na którym to 
zaopiniowano następujące projekty uchwał:
1) w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego z 
organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami, 
których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku 
publicznego na rok 2020”.
2) zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania 
dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół oraz trybu przeprowadzania 
kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
3) zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2019-2035.
4) zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu 
Sierpeckiego na 2019 rok.
5) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Powiatu w Sierpcu. 
Głos zabrał Pan Zbigniew Kopczyński - Przewodniczący Komisji Spraw 
Społecznych który poinformował, że w okresie międzysesyjnym odbyło się 
jedno posiedzenie Komisji w dniu 28 października 2019 roku, na którym to 
zaopiniowano następujące projekty uchwał:

1) zmieniającą uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych 
Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i 
społecznej w 2019 roku.

2) w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego z



organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi 
jednostkami, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności 
pożytku publicznego na rok 2020”.

3) zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i 
rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół oraz trybu 
przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i 
wykorzystywania.

4) w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.

5) w sprawie w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi SPZZOZ w 
Sierpcu na wynajem pomieszczenia -  Gabinetu Laryngologicznego.

6) zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2019-2035.

7) zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu 
Sierpeckiego na 2019 rok.

8) w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia „Polityki 
Zarządzania Konfliktem Interesów” dla Radnych Rady Powiatu w 
Sierpcu.
Następnie członkowie Komisji zapoznanli się z informacją o stanie 
realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach prowadzonych 
przez Powiat Sierpecki w roku szkolnym 2018/2019.
Głos zabrał Pan Dariusz Twardowski -  Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej który wyjaśnił, że została przeprowadzona kontrola w 
dniach 23 września 2019r. oraz 26 września 2019r.,
w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki 
Zdrowotnej w Sierpcu przy ul. Juliusza Słowackiego 32, 09-200 Sierpc, 
w obecności Pana Roberta Makówki -  p.o. Dyrektora SPZZOZ w 
Sierpcu, Pani Katarzyny Gajewskiej -  p.o. Główny Księgowy SPZZOZ 
w Sierpcu oraz Pana Stanisława Ziółkowskiego -  Pracownika SPZZOZ 
w Sierpcu a także w dniach 03 października 2019r.,
11 października 2019r. oraz 22 października 2019r. w siedzibie 
Starostwa Powiatowego w Sierpcu, ul. Świętokrzyska 2a, 09-200 Sierpc. 
Stwierdzono, że dokonanie korekt nastąpiło o wiele później niż w 
terminie wskazanym przez NFZ czyli po terminie 14 dni liczonym od 
daty otrzymania wystąpienia tj. od dnia 04 kwietnia 2019r. Pismo 
SPZZOZ w Sierpcu wraz z informacją o zakończeniu zadań zawartych w 
punkcie 1 wystąpienia pokontrolnego oraz o dokonaniu korekt 
dokumentacji rozliczeniowej na podstawie wcześniej wysłanych 
raportów statystycznych zostało sporządzone i wysłane do NFZ dopiero 
04 września 2019r.Poniżej historia korespondencji pomiędzy SPZZOZ w 
Sierpcu a MOW NFZ: Wystąpienie pokontrolne nr DZPK- 
DKU.7320.88.2018 07.7320.320.2018. DKU.WJ.MŁ 2019.8789.WJ z 
dnia 01 kwietnia 2019r. wpłynęło do SPZZOZ w Sierpcu dnia 04



kwietnia 2019r. Od dnia 04 kwietnia 2019r. SPZZOZ w Sierpcu miał 14 
dni na dokonanie korekty raportów statystycznych oraz dokumentów 
rozliczeniowych zgodnie z tabelami od 1 do 14, tj. do dnia 19 kwietnia 
2019r.

Dyrektor SPZZOZ w Sierpcu zgodnie z treścią art. 64 ust. 8 ustawy z dnia 27 
sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych wniósł pismem nr D.071.13.2019 z dnia 10 kwietnia 
2019r. zastrzeżenia do wystąpienia pokontrolnego Mazowiecki Oddział 
Wojewódzki w Warszawie Narodowego Funduszu Zdrowia dokonał 
sprostowania oczywistych omyłek pisarskich i powiadomił SPZZOZ w Sierpcu 
o tym, że zastrzeżenia do wystąpienia pokontrolnego zostaną rozpatrzone 
odrębnymi pismami. Dnia 25 kwietnia 2019r. pismem nr D.071.15.2019 
SPZZPZ w Sierpcu poinformował MOW NFZ o poprawieniu raportów 
statystycznych zgodnie z tabelami nr 1 i 2, o tym, że nie będzie wykazywał 
zakwestionowanych świadczeń w rozliczeniach, o tym, że będzie wykazywał 
w raportach statystycznych stan zgodny ze stanem faktycznym i zgodnie z 
aktualnym Zarządzeniem Prezesa NFZ, oraz że dokonał wpłaty kary umownej 
w kwocie 3.265,75 zł.

Dnia 20 maja 2019r. do SPZZOZ w Sierpcu wpłynęły odpowiedzi na 
zastrzeżenia. Biorąc pod uwagę art. 64 ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o 
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, 
SPZZOZ w Sierpcu był zobowiązany do nadesłania informacji z wykonania 
zaleceń pokontrolnych po 14 dniach od dnia otrzymania odpowiedzi na 
zastrzeżenia. W związku z powyższym ostateczny termin realizacji zaleceń 
pokontrolnych minął dnia 03 czerwca 2019r. Zgodnie z otrzymanymi 
dokumentami ostatni raport statystyczny został poprawiony dnia 19 sierpnia 
2019r. tj. 77 dni po upływie wyznaczonego terminu , a ostatni dokument 
rozliczeniowy dnia 21 sierpnia 2019r. tj. 79 dni po upływie wyznaczonego 
terminu. SPZZOZ w Sierpcu miał 60 dni (od 04 kwietnia 2019r. do 03 czerwca 
2019r.) na wykonanie zaleceń pokontrolnych. Dnia 27 maja 2019r. pismem nr 
D.071.16.2019 SPZZOZ w Sierpcu wystąpił z pismem o rozłożenie nienależnie 
przekazanych środków z NFZ na 60 równych miesięcznych rat. Dnia 28 maja 
2019r. pismem nr D.071.17.2019 SPZZOZ w Sierpcu wystąpił 
z pismem o przesunięcie terminu realizacji zaleceń pokontrolnych (poprawa 
raportów oraz dokumentów rozliczeniowych) do dnia 25 czerwca 2019r. Dnia 
26 września 2019r. została zawarta ugoda pomiędzy SPZZOZ w Sierpcu a 
MOW NFZ w sprawie rozłożenia na raty spłaty wierzytelności przysługującej 
Funduszowi wobec sierpeckiego szpitala. Co do zalecenia dotyczącego zwrotu 
nienależnie przekazanych środków finansowych w wysokości: 1 087 481,33 zł 
na wskazane w wystąpieniu pokontrolnym konto bankowe Mazowieckiego 
Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Warszawie to kwota ta nie została 
przekazana w wyznaczonym 14-dniowym terminie na dokonanie tej płatności. 
Ostatecznie skorzystano z propozycji NFZ dotyczącej udzielenia ulgi dla 
SPZZOZ w Sierpcu w formie rozłożenia płatności na raty. W tej sprawie w



dniu 26 września 2019r. podpisano ugodę na mocy której przysługującą NFZ- 
owi wierzytelność w kwocie 1 304 828, 67 zł rozpisano na 60 rat z terminem 
płatności ostatniej raty na 12 września 2024r. Z korespondencji pomiędzy 
SPZZOZ w Sierpcu oraz MOW NFZ wynika, że bieg terminu wymagalności 
zwrotu nienależnie wypłaconych środków zgodnie z porozumieniem rozpoczął 
się z dniem 19 kwietnia 2019r. co prowadzi do wniosku, że wysłane 
zastrzeżenia nie przyniosły skutku w postaci przesunięcia terminu 
uregulowania należności oraz terminu złożenia poprawionych raportów i 
dokumentów rozliczeniowych do dnia 03 czerwca 2019r. Roszczenia z tytułu 
uregulowania kar umownych oraz spłaty nienależnie pobranych środków 
zostały prawnie unormowane w porozumieniu zawartym dnia 26 września 
2019r. tj. po 175 dniach od czasu ich wymagalności. W odniesieniu do 
realizacji zaleceń pokontrolnych podniesionych przez MOW NFZ dotyczących 
dokonania korekty raportów statystycznych i dokumentów rozliczeniowych (I i 
II faza rozliczenia) oraz zwrotu nienależnie przekazanych środków 
finansowych w wysokości: 1 087 481,33 zgodnie z tabelami nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11,12, 13, 14 zawartymi w wystąpieniu pokontrolnym, jak również 
dokonania korekty raportów statystycznych zgodnie z tabelami nr 15, 16, 17, 
18 zawartymi w wystąpieniu pokontrolnym, w terminie 14 dni od daty 
otrzymania wystąpienia pokontrolnego komisja ustaliła co następuje:

Błędnie skorygowano pozycję nr 70 tabeli nr 8 z wystąpienia pokontrolnego. 
W pozycji skorygowano liczbę jednostek rozliczeniowych natomiast błędnie 
przyjęto cenę jednostkową (niezgodnie z zaleceniami pokontrolnymi). Błędnie 
skorygowana pozycja nr 70 tabeli nr 8 wystąpienia pokontrolnego może 
wskazywać, że błędnie skorygowana może być cała tabela nr 8 jak również 
błędne mogą być dokumenty rozliczeniowe. Korekta dokumentu 
rozliczeniowego dotycząca skorygowanej tabeli nr 10 ze względu na błędne 
przyjęcie cen jednostkowych w tabeli nr 8 może być błędnie sporządzona. 
Dzięki złożonym zastrzeżeniom do wystąpienia pokontrolnego oraz 
odpowiedzi na nie, ostateczny termin skorygowania raportów statystycznych 
oraz dokumentów rozliczeniowych uległ wydłużeniu do dnia 03 czerwca 
2019r. Jednak ostatni raport statystyczny został poprawiony dnia 19 sierpnia 
2019r. tj. 77 dni po upływie wyznaczonego terminu, a ostatni dokument 
rozliczeniowy dnia 21 sierpnia 2019r. tj. 79 dni po upływie wyznaczonego 
terminu. SPZZOZ w Sierpcu miał 60 dni (od 04 kwietnia 2019r. do 03 czerwca 
2019r.) na wykonanie zaleceń pokontrolnych. Z korespondencji pomiędzy 
SPZZOZ w Sierpcu oraz MOW NFZ wynika, że bieg terminu wymagalności 
zwrotu nienależnie wypłaconych środków zgodnie z porozumieniem rozpoczął 
się z dniem 19 kwietnia 2019r. co prowadzi do wniosku, że wysłane 
zastrzeżenia nie przyniosły skutku w postaci przesunięcia terminu 
uregulowania należności oraz terminu na złożenie poprawionych raportów i 
dokumentów rozliczeniowych do dnia 03 czerwca 2019r. Roszczenie z tytułu 
uregulowania kar umownych oraz spłaty nienależnie pobranych środków 
finansowych wraz z odsetkami zostało prawnie unormowane w porozumieniu



zawartym dnia 26 września 2019r. tj. po 175 dniach od czasu ich 
wymagalności. W odniesieniu do realizacji zalecenia pokontrolnego 
podniesionego przez MOW NFZ dotyczącego sporządzania i przekazywania 
do MOW NFZ danych w raportach statystycznych, zgodnie z danymi 
zawartymi w dokumentacji medycznej oraz zgodnie z zapisami:

1) § 11 ust. 1 pkt 2, ust. 9 Zarządzenia nr 22/2018/DSOZ,

2) § 5 ust. 3 oraz § 9 ust. 1 Zarządzenia nr 65/2018/DSOZ,

3) § 5 ust. 1 rozporządzenia MZ w sprawie informacji gromadzonych
F '

przez Świadczeniodawców 2016,

4) Lp. 62, Część IX „Inne czynności diagnostyczne”, Załącznika nr 2 do
rozporządzenia MZ AOS 2016,

Komisja Rewizyjna nie mogła zweryfikować poprawności spełniania 
przedmiotowego zalecenia z powodu braku możliwości dostępu do kart 
osobowych pacjentów. Jednak w przekazanej korespondencji pomiędzy 
szpitalem a NFZ znajdują się dwa pisma SPZZOZ w Sierpcu skierowane do 
MOW NFZ z dnia 25 kwietnia 2019r. oraz 28 maja 2019r. w których SPZZOZ 
w Sierpcu zobowiązuje się do sporządzania i przekazywania danych w 
raportach statystycznych zgodnie z dokumentacją medyczną oraz z 
postanowieniami obowiązujących regulacji w tym zakresie. W odniesieniu do 
realizacji zalecenia pokontrolnego podniesionego przez MOW NFZ 
dotyczącego nie wykazywania zakwestionowanych świadczeń ponownie do 
rozliczenia z MOW NFZ Komisja Rewizyjna w oparciu o przedstawiony 
dowód zakupu z dnia 12 grudnia 2018r. stwierdza, że zakwestionowane 
świadczenia od tej daty mogły być realizowane i wykazywane do rozliczenia.

Analiza działań Zarządu Powiatu w Sierpcu wykazała, że Zarząd Powiatu był 
w ciągłym kontakcie z Dyrekcją SPZZOZ w Sierpcu na co udzielił stosownych 
wyjaśnień. Wynika z nich także, że do podjęcia czynności związanych 
z zawiadomieniem organów ścigania o możliwości popełnienia przestępstwa 
Zarząd Powiatu ostatecznie zobowiązał Dyrektora SPZZOZ w Sierpcu. W 
wyjaśnieniach nie wskazano kiedy Zarząd Powiatu zobowiązał Dyrektora 
SPZZOZ do zawiadomienia organów ścigania. Kontrola w SPZZOZ wykazała, 
że po ustaleniu osób, które nienależnie pobrały wynagrodzenie za niewłaściwie 
naliczone świadczenia zgodnie z podpisanymi z SPZZOZ kontraktami, 
skierowano do nich wezwania do dobrowolnej zapłaty 
a z jedną osobą podpisano stosowną ugodę na zwrot nienależnie pobranej 
kwoty. Wezwania przygotowała Kancelaria Adwokacka Adwokata Jarosława 
Dołhuna. Trzy wezwania z dnia 20 września 2019r. wysłano pocztą w dniu 26 
września 2019r. a jedno wezwanie zostało odebrane osobiście dnia 20 września 
2019r. Zawarto również jedną ugodę w sprawie spłaty należności za 
zakwestionowane przez MOW NFZ usługi z datą 12 września 2019r. z 
założeniem zwrotu zadłużenia do 30 września 2019r. Komisji przedstawiono 
również zawiadomienie z dnia 20.09.2019r. o możliwości popełnienia 
przestępstwa przygotowane przez Kancelarię Adwokacką Adwokata Jarosława



Dołhuna. Zawiadomienie to wpłynęło do Prokuratury Rejonowej 
w Sierpcu w dniu 26 września 2019r. Analiza przedmiotowego zawiadomienia 
wykazała, że jego jedynymi załącznikami były: pełnomocnictwo do 
reprezentowania SPZZOZ oraz wystąpienie pokontrolne z NFZ, które Szpital 
posiadał od dnia 04 kwietnia 2019r. Zawiadomienie do prokuratury zostało 
złożone po 175 dniach od tej daty.

W zaleceniach pokontrolnych stwierdzono, że należy sprawdzić i ewentualnie 
poprawić pod względem przyjętych cen jednostkowych świadczeń, raport 
statystyczny zawierający pozycje z tabeli nr 8 wystąpienia pokontrolnego oraz 
wszystkie dokumenty rozliczeniowe z nimi związane.

Pan Wicestarosta poprosił, aby Pan Dyrektor SPZZOZ w Sierpcu 
wypowiedział, się co do przedstawionego protokołu z kontroli.

Pan Przewodniczący powiedział, że Dyrektor SPZZOZ w Sierpcu protokół 
otrzymał do zatwierdzenia do którego nie wniósł uwag.

Pan Wicestarosta jednak prosi, aby Dyrektor odniósł się do przedstawionego 
protokołu, ponieważ czytając niniejszy dokument nie do końca jest 
przekonany, że niniejszy protokół został sporządzony w należny sposób.

Głos zabrał Pan Robert Makówka -  Dyrektor SPZZOZ w Sierpcu, który 
chciał pewne sprawy usystematyzować ponieważ w przedstawionym protokole 
brakuje pewnych faktów. Najważniejszej kwestii brakującej w protokole jest 
sprawa umorzenia kwoty ponad 400.000 zł kary. Protokół w ogóle do tej 
kwestii się nie odnosi. To jest kluczowa kwestia dla szpitala, że karę którą 
trzeba było zapłacić po dacie 18 kwietnia 2019 roku została umorzona. Należy 
zauważyć, że od kwietnia br były prowadzone przez Pana Starostę i 
Wicestarostę rozmowy z NFZ. Szpital powinien zapłacić karę w wysokości
450.000 zł. Kolejna kwestia dotyczy zabezpieczenia całej ugody. Nie był to 
proces łatwy i oczywisty, zostały zaproponowane dwa rozwiązania, albo 
gwarancja bankowa lub gwarancja ubezpieczeniowa. Gwarancja 
ubezpieczeniowa nie mogła być udzielona na tego typu sprawę, ponieważ 
żadna firma ubezpieczeniowa takiego produktu nie posiada i nie chce go 
stworzyć. Jeśli chodzi o gwarancje bankową to sam szpital ze względu na 
swoje wyniki finansowe nie mógł uzyskać gwarancji bankowej, ponieważ 
procedura gwrancji bankowej jest taka sama jak przy uzyskaniu kredytu. Jeśli 
chodzi o termin 14 dni do podjęcia działań to należy mieć pretensje do 
poprzedniego Dyrektora SPZZOZ w Sierpcu, który nie podjął zdecydowanych 
działań w niniejszym temacie. Te działania musiały się nakładać z procedurą z 
NFZ. Szpital w kwietniu był zobowiązany w ciągu 14 dni do wypłaty około
1.500.000 zł kary. Gdyby do tego doszło w miesiącu maj 2019 roku 
pracownicy placówki nie otrzymaliby wypłat. Natomiast w dniu dzisiejszym 
byłaby mowa o braku działalności placówki z powodu braku personelu. 
Zostało zawarte, że korekty zostały dokonane do sprawozdań dopiero po 72 
dniach. Jednak należy zauważyć, że z chwilą dokonania korekt byłoby trzeba 
dokonać zwrotu nienależnych środków. To musiało tyle trwać ponieważ w



międzyczasie nastąpiła zmiana przepisów prawa. Wówczas pojawiło się 
kolejne zagrożenie, że szpital będzie mógł spłacać pewne należności w ratach. 
Korekty zostały dokonane jak otrzymano "tzw zielone światło", że jest zgoda 
prezesa, że w tym czasie może korygować i do czasu podpisania ugody nie 
będzie musiał zwrócić środków. Z protokołu Komisji Rewizyjnej wynika, że w 
szpitalu po 18 kwietnia globalnie nic się nie robiło i czekano do jesieni, aż coś 
cudownego się stanie, co jest nieprawdą. Kolejnym sukcesem jest że kara która 
ma być zapłacona w kwocie 45.000 zł po umorzeniu został także rozłożona na 
raty. Pan Dyrektor dodał, że zostało złożone doniesienie do prokuratury o 
wszczęcie śledztwa. Dnia 28 października 2019 zostało wszczęte śledztwo w 
sprawie sporządzenia potwierdzających dokumentację nieprawdę w 
świadczeniach medycznych wprowadzenia w błąd NFZ i doprowadzenia do 
niekorzystnego rozporządzenia mieniem w wysokości 1.087.000 zł. W tej 
chwili trwają procedury po stronie prokuratury część osób została już 
przesłuchana oraz szpital jest w trakcie przekazywania dokumentacji związanej 
ze sprawą. Dodatkowo NFZ rozpoczął dodatkowe kontrole zarówno w poradni 
chirurgicznej jak i w poradni. Więc należy poczekać na owoce tych kontroli. 
Działalność w kontrolowanych latach budzi wiele kontrowersji.

Pan Paweł Pakieła oznajmił, że Komisja Rewizyjna dokonała kontroli w 
SPZZOZ w Sierpcu w określonym przez Radę Powiatu w Sierpcu zakresie.

Głos zabrał Pan Przewodniczący który powiedział, że w okresie 
międzysesyjnym odbyły się dwa posiedzenia Komisji Skarg Wniosków i 
Petycji na których to przygotowano następujące projekty uchwał w sprawie:

a) rozpatrzenia petycji mieszkańców m. Kisielewo dotyczącej remontu drogi 
powiatowej nr 3749W na odcinku Wola Grąbiecka -  Mieszaki (długość 
ok. 1000m),

b) rozpatrzenia petycji mieszkańców m. Kisielewo dotyczącej budowy 
chodnika w pasie drogi powiatowej nr3751Wwm. Kisielewo na odcinku most 
-  droga krajowa r 10 (długość 3OOm).

c) skargi na działalność Dyrektora SPZZOZ w Sierpcu w zakresie odmowy 
zatrudnienia kandydata wyłonionego w drodze konkursu na stanowisko 
Naczelnej Pielęgniarki SPZZOZ w Sierpcu,

d) rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Powiatu w Sierpcu, dotyczącej 
niezamieszczania na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa 
Powiatowego w Sierpcu zapytań ofertowych na usługę audytu oraz innych 
usług,

e) sposobu załatwienia petycji dotyczącej wprowadzenia petycji dotyczącej 
wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów dla radnych Rady 
Powiatu w Sierpcu.

Pan Przewodniczący poprosił o zabranie głosu Panią Elżbietę Pieczyńska -  
Przewodniczącą Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Regionu 
Płockiego.



Pani Elżbietę Pieczyńska -  Przewodniczącą Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych Regionu Płockiego powiedziała, że chciałby się odnieść do 
wystąpienia Pan Dyrektora SPZZOZ w Sierpcu podczas obrad jednej sesji w 
czerwcu 2019 roku. Była to pierwsza sesja po odbyty konkursie na stanowisko 
naczelnej pielęgniarki w SPZZOZ w Sierpcu. Podstawą działania komisji 
konkursowej oraz aktem prawnym zobowiązującym Pana Dyrektora do 
zorganizowania i przeprowadzenia postępowania konkursowego i wydania 
zarządzenia w tej sprawie jest ustawa o działalności leczniczej z dnia 15 
kwietnia 2011 roku, która zobowiązuje właśnie do przeprowadzenia 
konkursów na stanowiska kierownicze. Aktem wykonawczym do tej ustawy 
jest rozporządzenie o sposobie przeprowadzania konkursów na stanowiska 
kierownicze w podmiotach leczniczych nie będących przedsiębiorcami . W 
oparciu o przepisy Rozporządzenia oraz stawy zostało wydane zarządzenie w 
którym to powołano skład komisji konkursowej podpisane przez ówczesnego 
Dyrektora SPZZOZ w Sierpcu Pana Rafała Wiśniewskiego. W składzie 
niniejszej komisji jest 6 przedstawicieli pracodawcy podmiotu leczniczego 
który organizuje konkurs. Dodała że uczestniczyła w tym postępowaniu 
konkursowym jako przewodnicząca. W składzie niniejszej komisji były 2 
osoby z okręgowej rady. Na podstawie Rozporządzenia jest ustalony 
regulamin postępowania konkursowego który został zatwierdzony przez 
członków komisji. Jeśli w ciągu 14 dni nikt nie wniesie uwag do regulaminu 
postępowania konkursowego i projektu ogłoszenia o konkursie to ten 
regulamin jest przyjmowany na pierwszym posiedzeniu. Pierwsze posiedzenie 
komisji konkursowej na zatwierdzenie regulaminu odbyło się w maju br. Do 
postępowania konkursowego ofert swoje złożyło więcej osób, jednak z uwag 
na braki formalne ofert te zostały niedopuszczone do dalszej procedury 
konkursowej. Do przesłuchania i dalszego konkursu zostały 2 osoby które 
spełniły wszystkie wymogi formalne. Zgodnie z regulaminem konkursowym 
komisja konkursowa zadaje te same pytanie wszystkim kandydatom. Pani 
Pełczyńska zacytowała pytania które zostały zadane kandydatkom na 
stanowisko naczelnej pielęgniarki ponieważ nie zgadza się z opinią 
wypowiedzianą przez Pana Dyrektora SPZZOZ w Sierpcu :

1) jaka jest Pani opinia na temat zatrudniania pielęgniarek w systemie 
kontraktowym?

2) bezpieczeństw pacjenta, bezpieczeństwo pielęgniarek i położnych w świetle 
obowiązujących regulacji prawnych?

Podkreśliła, że pytanie na temat umów kontraktowych jest bardzo ważnym 
pytaniem. Dodała, że zatrudnienie na kontrakcie niesie za sobą bardzo duże 
zagrożenie. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo pacjenta to jest również spełnienie 
norm zatrudnienia. Analiza zatrudnienia ma wpływ na finanse podmiotu 
leczniczego. W składzie komisji konkursowej nie było obecnego Dyrektora 
SPZZOZ w Sierpcu. Wgląd do protokołu mają osoby uczestniczące w 
postępowaniu. Dodała, że rozumie że Dyrektor może doczytać kwestie 
związane z procedurą konkursową ale krytyka na formuj sesji Rady Powiatu w



Sierpcu pracy komisji gdzie Pan Dyrektor nie uczestniczył jest nie na miejscu. 
Stwierdzenie Pana Dyrektora SPZZOZ w Sierpcu że zadawane pytania 
podczas konkursu na Naczelną Pielęgniarkę SPZZOZ w Sierpcu były 
porównywalne do np. pytania „co sądzi o lotach na marsa”?

Głos zabrał Pan Robert Makówka -  p.o. Dyrektora SPZZOZ w Sierpcu
który powiedział, że jest prowadzona dyskusja o historycznym wydarzeniu 
ponieważ umowa z Naczelną Pielęgniarką została zawarta. Stwierdził, że 
pytania zadane podczas konkursu nie należą do kompetencji naczelnej 
pielęgniarki.

Pani Ewa Nowakowska powiedziała, że słowa które wypowiedział Pan 
Dyrektor SPZZOZ w Sierpcu nie powinny paść, było to nie na miejscu. Jako 
radna przeprasza Panią Przewodnicząca za zachowanie Pana Dyrektora 
SPZZOZ w Sierpcu.

5. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od 
poprzedniej sesji.
Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu między sesjami Rady Powiatu.

/Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu między sesjami Rady Powiatu 
stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu/.
Pytań i uwag nie było.

6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 
przyznanych Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji 
zawodowej i społecznej w 2019 roku.
Pan Przewodniczący powiedział, że niniejszy projekt uchwały radni otrzymali 
w materiałach, który również był przedmiotem posiedzenia Komisji Spraw 
Społecznych. Zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos w niniejszym punkcie?

Głosowano w sprawie: ______________ _____________
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych 
Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej 
w 2019 roku.

Wyniki głosowania_______________________________________ -
ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, 
NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:_____________________________________________ -
ZA (16)
Przemysław Burzyński, Marek Chyliński, Andrzej Cześnik, Zbigniew 
Kopczyński, Małgorzata Korpolińska, Sławomir Krystek, Jan Laskowski, Ewa 
Nowakowska, Jarosław Ocicki, Sławomir Olejniczak, Paweł Pakieła, Kamil



Różański, Wojciech Adam Rychter, Sebastian Szczypecki, Mariusz Turalski, 
Dariusz Twardowski 
NIEOBECNI (1)
Juliusz Gorzkoś
Wobec powyższego Pan Przewodniczący stwierdził, że Rada Powiatu podjęła

UCHWAŁĘ Nr 90.XV.2019
zmieniającą uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych Powiatowi 
na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2019 
roku.
/Uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu/.

7. Zapoznanie się z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych w 
szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Sierpecki w roku 
szkolnym 2018/2019.
Pan Przewodniczący powiedział, że niniejsze sprawozdanie radni otrzymali w 
materiałach, które było również przedmiotem posiedzenia Komisji Spraw 
Społecznych. Zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos w niniejszym punkcie?

Pytań i uwag nie było.

8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy 
Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami 
prawnymi i innymi jednostkami, których cele statutowe obejmują 
prowadzenie działalności pożytku publicznego na rok 2020”.
Pan Przewodniczący powiedział, że niniejszy projekt uchwały radni otrzymali 
w materiałach, który również był przedmiotem posiedzenia Komisji Spraw 
Społecznych. Zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos w niniejszym punkcie? 
Pytań i uwag nie było.

Głosowano w sprawie: ________________________________________
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu 
Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi 
jednostkami, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności 
pożytku publicznego na rok 2020”.

Wyniki głosowania_______ __________
ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, 
NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne: _____________ ________ _________________
ZA (17)
Przemysław Burzyński, Marek Chyliński, Andrzej Cześnik, Juliusz Gorzkoś, 
Zbigniew Kopczyński, Małgorzata Korpolińska, Sławomir Krystek, Jan 
Laskowski, Ewa Nowakowska, Jarosław Ocicki, Sławomir Olejniczak, Paweł



Pakieła, Kamil Różański, Wojciech Adam Rychter, Sebastian Szczypecki, 
Mariusz Turalski, Dariusz Twardowski

UCHWAŁĘ Nr 91.XV.2019
w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego z 
organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami, 
których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku 
publicznego na rok 2020”
/Uchwała stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu/.

9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia trybu 
udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół oraz 
trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i 
wykorzystywania.
Pan Przewodniczący powiedział, że niniejszy projekt uchwały radni otrzymali 
w materiałach, który również był przedmiotem posiedzenia Komisji Spraw 
Społecznych. Zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos w niniejszym punkcie? 
Pytań i uwag nie było.

Glosowano w sprawie:________ _________ ________________________
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i 
rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół oraz trybu 
przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.

Wyniki głosowania__________________________;______:___________ _ _
ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, 
NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne: ____________________________________ ;_______ _ _
ZA (17)
Przemysław Burzyński, Marek Chyliński, Andrzej Cześnik, Juliusz Gorzkoś, 
Zbigniew Kopczyński, Małgorzata Korpolińska, Sławomir Krystek, Jan 
Laskowski, Ewa Nowakowska, Jarosław Ocicki, Sławomir Olejniczak, Paweł 
Pakieła, Kamil Różański, Wojciech Adam Rychter, Sebastian Szczypecki, 
Mariusz Turalski, Dariusz Twardowski

UCHWAŁĘ Nr 92.XV.2019
zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania 
dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół oraz trybu 
przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
/Uchwała stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu/.

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów za



usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym. 
Pan Przewodniczący powiedział, że niniejszy projekt uchwały radni otrzymali 
w materiałach, który również był przedmiotem posiedzenia Komisji 
Infrastruktury i Bezpieczeństwa Publicznego. Zapytał, czy ktoś chciałby zabrać 
głos w niniejszym punkcie? Dodał, że w dyskusji nad projektem niniejszej 
uchwały wskazywano, że wpływy z realizacji zadania do września 2019 roku 
wyniosły ok. 52.000,00 zł, natomiast koszty w analogicznym okresie wyniosły 
ok. 90.000,00 zł. Z informacji Pani Naczelnik Wydziału wynika, że koszty 
wynikają głównie z konieczności przetrzymywania na parkingu pojazdów, 
których właściciele nie odbierają w terminie, natomiast egzekucja należności 
za tę usługę okazuje się niemożliwa i z reguły kończy się umorzeniem 
postępowania egzekucyjnego przez komornika z powodu braku możliwości 
ściągnięcia wierzytelności. W trakcie prowadzonej dyskusji członkowie 
Komisji wskazywali, że ze względu na to, że do realizacji tego zadania 
konieczne jest wyrównanie strat z dochodów własnych powiatu należy przyjąć 
w § 1 projektu uchwały maksymalne stawki opłat za usunięcie pojazdu i za 
każdą dobę przechowywania na parkingu strzeżonym podane w 
Obwieszczeniu Ministra Finansów w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 
2020 roku maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego 
parkowanie na parkingu strzeżonym ( M. P. z 2019 r. poz. 735). Wniosek został 
przyjęty przez członków Komisji jednogłośnie.
Pan Wicestarosta powiedział, że rozmawiał z Panią Naczelnik Wydziału 
Komunikacji i Transportu która powiedziała, żeby tych zmian nie wprowadzać. 
Pani Agnieszka Abrefczyóska -  z-ca Naczelnika Wydziału Komunikacji i 
Transportu powiedziała, że wszystkie uchwały z roku 2018 były zaskarżone. 
Uchwała Rady Powiatu w Sierpcu nie została uchylona przez prokuraturę jako 
jeden z niewielu powiatów w kraju. Dlatego sugerując się tym czynnikiem 
zostały ustalone stawki na tym poziomie.
Pan Juliusz Gorzkoś powiedział, że zwiększając te stawki do maksymalnych 
ujętych w Rozporządzeniu nie narusza przepisów prawa.
Pytań i uwag nie było.
Wobec powyższego Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie zmianę do 
niniejszej uchwały z zaproponowaną przez Komisję Infrastruktury i 
Bezpieczeństwa Publicznego.
Głosowano w sprawie:________________________
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów za usuwanie 
pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym -  zmiana.

Wyniki głosowania_____________________________________________ _
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, 
NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne: ___________ ___________________________ -
ZA (14)
Przemysław Burzyński, Marek Chyliński, Andrzej Cześnik, Juliusz Gorzkoś,



Małgorzata Korpolińska, Sławomir Krystek, Jan Laskowski, Ewa 
Nowakowska, Sławomir Olejniczak, Kamil Różański, Wojciech Adam Rychter, 
Sebastian Szczypecki, Mariusz Turalski, Dariusz Twardowski
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Zbigniew Kopczyński, Jarosław Ocicki 
NIEOBECNI (1)
Paweł Pakieła 
Naste

Następnie głosowano w sprawie:________ ______________________ '
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów za usuwanie 
pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym wraz z 
poprawką.

Wyniki głosowania_____________________ _________________________ .
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, 
NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne: _____________________________________________-
ZA (15)
Przemysław Burzyński, Marek Chyliński, Andrzej Cześnik, Juliusz Gorzkoś, 
Małgorzata Korpolińska, Sławomir Krystek, Jan Laskowski, Ewa 
Nowakowska, Sławomir Olejniczak, Paweł Pakieła, Kamil Różański, Wojciech 
Adam Rychter, Sebastian Szczypecki, Mariusz Turalski, Dariusz Twardowski 
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Zbigniew Kopczyński, Jarosław Ocicki

UCHWAŁĘ Nr 93.XV.2019
w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów za usuwanie pojazdów z 
drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym.
/Uchwała stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu/.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Wojewodą 
Mazowieckim dotyczącego przyjęcia zadań z zakresu administracji 
rządowej związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej na 
terenie Powiatu Sierpeckiego.
Pan Przewodniczący powiedział, że niniejszy projekt uchwały radni otrzymali 
w materiałach, który również był przedmiotem posiedzenia Komisji 
Infrastruktury i Bezpieczeństwa Publicznego. Zapytał, czy ktoś chciałby zabrać 
głos w niniejszym punkcie?
Pytań i uwag nie było.

Głosowano w sprawie: ___________________' _______________
Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Wojewodą 
Mazowieckim dotyczącego przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej



związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu 
Sierpeckiego.

Wyniki głosowania_____________________________________
ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, 
NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:_____________
ZA (17)
Przemysław Burzyński, Marek Chyliński, Andrzej Cześnik, Juliusz Gorzkoś, 
Zbigniew Kopczyński, Małgorzata Korpolińska, Sławomir Krystek, Jan 
Laskowski, Ewa Nowakowska, Jarosław Ocicki, Sławomir Olejniczak, Paweł 
Pakieła, Kamil Różański, Wojciech Adam Rychter, Sebastian Szczypecki, 
Mariusz Turalski, Dariusz Twardowski

UCHWAŁĘ Nr 94.XV.2019
w sprawie zawarcia porozumienia z Wojewodą Mazowieckim dotyczącego 
przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej związanych z 
przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu 
Sierpeckiego
/Uchwała stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu/.

12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2019- 
2035.
Pan Przewodniczący powiedział, że niniejszy projekt uchwały radni otrzymali 
w materiałach, który również był przedmiotem posiedzenia Komisji stałych. 
Zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos w niniejszym punkcie? Dodał, że Zarząd 
Powiatu w Sierpcu dnia 31 października 2019 roku z uwagi na otrzymaną 
dotację dla Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie dokonał zmian w 
niniejszej uchwale.

Pytań i uwag nie było.

Głosowano w sprawie:_______________ ________________________ '
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2019-2035 autopoprawka.

Wyniki głosowania______________ _____ :________ _________________
ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, 
NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:______________________________:___________________
ZA (17)



Przemysław Burzyński, Marek Chyliński, Andrzej Cześnik, Juliusz Gorzkoś, 
Zbigniew Kopczyński, Małgorzata Korpolińska, Sławomir Krystek, Jan 
Laskowski, Ewa Nowakowska, Jarosław Ocicki, Sławomir Olejniczak, Paweł 
Pakieła, Kamil Różański, Wojciech Adam Rychter, Sebastian Szczypecki, 
Mariusz Turalski, Dariusz Twardowski

Głosowano w sprawie: _______________ ;_________________ '_____ _
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2019-2035 wraz z przyjętą 
autopoprawką.

Wyniki głosowania _______________________ __________
ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, 
NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:________________■ _________ _______________
ZA (17)
Przemysław Burzyński, Marek Chyliński, Andrzej Cześnik, Juliusz Gorzkoś, 
Zbigniew Kopczyński, Małgorzata Korpolińska, Sławomir Krystek, Jan 
Laskowski, Ewa Nowakowska, Jarosław Ocicki, Sławomir Olejniczak, Paweł 
Pakieła, Kamil Różański, Wojciech Adam Rychter, Sebastian Szczypecki, 
Mariusz Turalski, Dariusz Twardowski.

UCHWAŁĘ Nr 95.XV.2019
zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2019-2035.
/Uchwała stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu/.

13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu 
Powiatu Sierpeckiego na 2019 rok.
Pan Przewodniczący powiedział, że niniejszy projekt uchwały radni otrzymali 
w materiałach, który również był przedmiotem posiedzenia Komisji stałych. 
Zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos w niniejszym punkcie? Dodał, że Zarząd 
Powiatu w Sierpcu dnia 31 października 2019 roku z uwagi na otrzymaną 
dotację dla Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie również dokonał zmian w 
niniejszej uchwale.
Głos zabrał Pan Jan Laskowski który zwrócił uwagę na inwestycję związaną 
z budową zjeżdżalni w Krytej Pływalni w Sierpcu. Należy przeanalizować 
sprawę, czy można tą zjeżdżalnie zamontować w obiekcie bez zgody 
projektanta, który ten obiekt swego czasu projektował. Ponadto należy się 
zastanowić, czy zjeżdżalnia zostanie odebrania przez nadzór budowlany. 
Ponadto radny zwrócił uwagę, że radni na poprzedniej sesji wypowiedzieli się 
że na zakup samochodu do Starostwa Powiatowego w Sierpcu przeznaczając 
kwotę 120.000 zł, natomiast w projekcie uchwały będącej przedmiotem obrad



dzisiejszej sesji jest propozycja zwiększenia kwoty na niniejsze zadanie. 
Dodał, że zaplanowano zakup samochodu z bardzo wysokim wyposażeniem 
dodatkowym.
Pan Marek Iwiński -  Kierownik Krytej Pływalni w Sierpcu powiedział, że 
pojawiła się niepowtarzalna okazja, aby zafunkcj ono wała zjeżdżalnia na Krytej 
Pływalni w Sierpcu. Firma z Katowic wykonująca prace modernizacyjne w 
obiekcie Krytej Pływalni w Sierpcu zaproponowała zamontowanie zjeżdżalni 
w Krytej Pływalni w Sierpcu. Zjeżdżana ta będzie pochodziła z demontażu z 
term w Uniejowie. Firma ta za połowę ceny z dokumentacją projektową i 
montażem jest w stanie to zadanie zrealizować. Jeśli chodzi o prawa autorskie 
do projektu to należy zauważyć, że pracownia wykonująca projekt już nie 
funkcjonuje. Powstała nowa spółka, która nabyła prawa autorskie do tego 
projektu jednak nie zgłasza żadnych zastrzeżeń, aby taka zjeżdżalnia został 
wykonana w obiekcie.
Pan Wicestarosta powiedział, że złożono wniosek o dotację jeśli chodzi o 
zamontowanie zjeżdżalni w obiekcie Krytej Pływalni w Sierpcu.
Więcej pytań i uwag nie było.

Głosowano w sprawie;_____ ' ____________ ■ __________
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu 
Powiatu Sierpeckiego na 2019 rok.

Wyniki głosowania__________________________
ZA: 10, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 5, BRAK GŁOSU: 0, 
NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne: _________________________ ' ______.
ZA (10)
Andrzej Cześnik, Zbigniew Kopczyński, Małgorzata Korpolińska, Sławomir 
Krystek, Jarosław Ocicki, Kamil Różański, Wojciech Adam Rychter, Sebastian 
Szczypecki, Mariusz Turalski, Dariusz Twardowski
PRZECIW (1)
Jan Laskowski 
WSTRZYMUJĘ SIĘ (5)
Przemysław Burzyński, Marek Chyliński, Ewa Nowakowska, Sławomir 
Olejniczak, Paweł Pakieła 
NIEOBECNI (1)
Juliusz Gorzkoś

UCHWAŁĘ Nr 96.XV.2019
zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego 
na 2019 rok

/Uchwała stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu/.



14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej 
wprowadzenia „Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów” dla Radnych 
Rady Powiatu w Sierpcu.
Pan Przewodniczący powiedział, że niniejszy projekt uchwały radni otrzymali 
w materiałach, który został opracowany przez Komisję Skarg Wniosków i 
Petycji. Zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos w niniejszym punkcie?
Pytań i uwag nie było.

Głosowano w sprawie:________ ;__________________________________
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia 
„Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów” dla Radnych Rady Powiatu w 
Sierpcu.

Wyniki głosowania______________________________________________
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, 
NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:_________________________________________________
ZA (15)
Przemysław Burzyński, Marek Chyliński, Andrzej Cześnik, Zbigniew 
Kopczyński, Małgorzata Korpolińska, Sławomir Krystek, Ewa Nowakowska, 
Jarosław Ocicki, Sławomir Olejniczak, Paweł Pakieła, Kamil Różański, 
Wojciech Adam Rychter, Sebastian Szczypecki, Mariusz Turalski, Dariusz 
Twardowski 
NIEOBECNI (2)
Juliusz Gorzkoś, Jan Laskowski

UCHWAŁĘ Nr 97.XV.2019
w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia „Polityki 
Zarządzania Konfliktem Interesów” dla Radnych Rady Powiatu w 
Sierpcu.
/Uchwała stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu/.

15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność 
Zarządu Powiatu w Sierpcu.
Pan Przewodniczący powiedział, że niniejszy projekt uchwały radni otrzymali 
w materiałach, który został opracowany przez Komisję Skarg Wniosków i 
Petycji. Zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos w niniejszym punkcie?

Głosowano w sprawie;___________________________ ;______________ _
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu 
Powiatu w Sierpcu.

Wyniki głosowania_____ ________________ ;_____________________-
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0,



NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:_________________________ ;_______________________
ZA (13)
Przemysław Burzyński, Marek Chyliński, Andrzej Cześnik, Zbigniew 
Kopczyński, Małgorzata Korpolińska, Sławomir Krystek, Ewa Nowakowska, 
Jarosław Ocicki, Sławomir Olejniczak, Paweł Pakieła, Kamil Różański, 
Sebastian Szczypecki, Dariusz Twardowski
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Wojciech Adam Rychter, Mariusz Turalski
NIEOBECNI (2)
Juliusz Gorzkoś, Jan Laskowski

UCHWAŁĘ Nr 98.XV.2019
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Powiatu w Sierpcu.

/Uchwała stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu/.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej 
w Sierpcu.
Pan Przewodniczący powiedział, że niniejszy projekt uchwały radni otrzymali 
w materiałach, który był również przedmiotem posiedzenia Komisji Spraw 
Społecznych. Zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos w niniejszym punkcie? 
Pytań i uwag nie było.

Głosowano w sprawie: ___________________________________
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.

Wyniki głosowania____________ ;______ _______________________ ■
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, 
NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:___________
ZA (15)
Przemysław Burzyński, Marek Chyliński, Andrzej Cześnik, Zbigniew 
Kopczyński, Małgorzata Korpolińska, Sławomir Krystek, Ewa Nowakowska, 
Jarosław Ocicki, Sławomir Olejniczak, Paweł Pakieła, Kamil Różański, 
Wojciech Adam Rychter, Sebastian Szczypecki, Mariusz Turalski, Dariusz 
Twardowski 
NIEOBECNI (2)
Juliusz Gorzkoś, Jan Laskowski

UCHWAŁĘ Nr 99.XV.2019
w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Samodzielnego



Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu
/Uchwała stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu/.

17. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi 
SPZZOZ w Sierpcu na wynajem pomieszczenia -  Gabinetu
Laryngologicznego.
Pan Przewodniczący powiedział, że niniejszy projekt uchwały radni otrzymali 
w materiałach, który był również przedmiotem posiedzenia Komisji Spraw 
Społecznych. Zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos w niniejszym punkcie?

Głosowano w sprawie:_______________ ___________ ' ___________
Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi 
SPZZOZ w Sierpcu na wynajem pomieszczenia -  Gabinetu
Laryngologicznego.

Wyniki głosowania______________________________________________
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, 
NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne: _______________________________
ZA (15)
Przemysław Burzyński, Marek Chyliński, Andrzej Cześnik, Zbigniew 
Kopczyński, Małgorzata Korpolińska, Sławomir Krystek, Ewa Nowakowska, 
Jarosław Ocicki, Sławomir Olejniczak, Paweł Pakieła, Kamil Różański, 
Wojciech Adam Rychter, Sebastian Szczypecki, Mariusz Turalski, Dariusz 
Twardowski 
NIEOBECNI (2)
Juliusz Gorzkoś, Jan Laskowski

UCHWAŁĘ Nr 100.XV.2019
w sprawie w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi SPZZOZ w Sierpcu 
na wynajem pomieszczenia -  Gabinetu Laryngologicznego
/Uchwała stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu/.

a) 17a. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców m. 
Kisielewo dotyczącej remontu drogi powiatowej Nr 3749W na odcinku 
Wola Grąbiecka -  Mieszaki (długość o. 1000m). 
Pan Przewodniczący powiedział, że niniejszy projekt uchwały radni otrzymali 
w materiałach, który został opracowany przez Komisję Skarg Wniosków i 
Petycji. Zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos w niniejszym punkcie?

Głosowano w sprawie: _______________________________ _______
17a. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców m. 
Kisielewo dotyczącej remontu drogi powiatowej Nr 3749W na odcinku Wola 
Grąbiecka -  Mieszaki (długość o. 1000m).



Wyniki głosowania__________________________________________ - ~
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, 
NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:______ ;________________________________________ _
ZA (14)
Przemysław Burzyński, Marek Chyliński, Andrzej Cześnik, Zbigniew 
Kopczyński, Małgorzata Korpolińska, Sławomir Krystek, Ewa Nowakowska, 
Sławomir Olejniczak, Paweł Pakieła, Kamil Różański, Wojciech Adam 
Rychter, Sebastian Szczypecki, Mariusz Turalski, Dariusz Twardowski 
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Jarosław Ocicki 
NIEOBECNI (2)
Juliusz Gorzkoś, Jan Laskowski

UCHWAŁĘ Nr 101.XV.2019
w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców m. Kisielewo dotyczącej 
remontu drogi powiatowej Nr 3749W na odcinku Woła Grąbiecka -  
Mieszaki (długość o. 1000m)

/Uchwała stanowi załącznik nr 25do niniejszego protokołu/.

b) 17b. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców m. 
Kisielewo dotyczącej budowy chodnika w pasie drogi powiatowej. 
Pan Przewodniczący powiedział, że niniejszy projekt uchwały radni otrzymali 
w materiałach, który został opracowany przez Komisję Skarg Wniosków i 
Petycji. Zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos w niniejszym punkcie?

Głosowano w sprawie: ______________ - ___________ _
17b. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców m. 
Kisielewo dotyczącej budowy chodnika w pasie drogi powiatowej.

Wyniki ___________________ głosowania___________ ____________
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, 
NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne: _____
ZA (14)
Przemysław Burzyński, Marek Chyliński, Andrzej Cześnik, Zbigniew 
Kopczyński, Małgorzata Korpolińska, Sławomir Krystek, Ewa Nowakowska, 
Sławomir Olejniczak, Paweł Pakieła, Kamil Różański, Wojciech Adam 
Rychter, Sebastian Szczypecki, Mariusz Turalski, Dariusz Twardowski 
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Jarosław Ocicki



NIEOBECNI (2)
Juliusz Gorzkoś, Jan Laskowski

UCHWAŁĘ Nr 102.XV.2019
w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców m. Kisielewo dotyczącej 
budowy chodnika w pasie drogi powiatowej

/Uchwała stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu/.

18. Wnioski i oświadczenia radnych.

Głosowano w sprawie:_________ ___________________ __________ __
Wnioski i oświadczenia radnych. Kontrole.

Wyniki głosowania__________ ____________________
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, 
NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:________ _______________________________________
ZA (15)
Przemysław Burzyński, Marek Chyliński, Andrzej Cześnik, Zbigniew 
Kopczyński, Małgorzata Korpolińska, Sławomir Krystek, Ewa Nowakowska, 
Jarosław Ocicki, Sławomir Olejniczak, Paweł Pakieła, Kamil Różański, 
Wojciech Adam Rychter, Sebastian Szczypecki, Mariusz Turalski, Dariusz 
Twardowski 
NIEOBECNI (2)
Juliusz Gorzkoś, Jan Laskowski

19. Sprawy różne.
W sprawach różnych nie omawiano żadnych spraw.

20. Zamknięcie obrad.

Pan Przewodniczący poinformował, iż porządek obrad został wyczerpany, w 
związku z powyższym zamyka XV sesję VI kadencji Rady Powiatu w Sierpcu.

Przewodniczący 
Rada Powiatu Sierpeckiego

Przy goto wał(a): Dominika Pawłowska

Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl



LISTA OBECNOŚCI
R A D N Y C H

RADY POWIATU W SIERPCU 

na obradach XV sesji w dniu 31 października 2019 roku

Lp. NAZWISKO I IMIĘ ■ Podm4

1. Burzyński Przemysław i r

2. Chyliński Marek Piotr (

3. Cześnik Andrzej Sławomir

4 Gorzkoś Juliusz

5. Kopczyński Zbigniew

6. Korpolińska Małgorzata

7. Krystek Sławomir Grzegorz (JAó
8. Laskowski Jan

9. Nowakowska Ewa Danuta

10. Ocicki Jarosław Andrzej Y
11. Olejniczak Sławomir Paweł

12. Pakieła Paweł fl
A

13. Różański Kamil Jan (iklM
14. Rychter Wojciech Adam

15. Szczypecki Sebastian

16. Turalski Mariusz V\ 1

17. Twardowski Dariusz Mieczysław

'Mm'


