
RADA POWIATU W SIERPCU
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S P R A W A
PROTOKÓŁ NR XIV.2019 Z POSIEDZENIA 

RADY POWIATU W SIERPCU 
W DNIA 30 WRZEŚNIA 2019 ROKU

Rozpoczęto 30 września 2019 roku 

Zakończono 30 września 2019 roku



PROTOKÓŁ Nr XIV.2019 
RADY POWIATU W SIERPCU 

z dnia 30 września 2019

Przewodniczył: Pan Przemysław Burzyński -  Przewodniczący Rady Powiatu 
w Sierpcu.

Protokołowała: Magdalena Piotrowska -  Naczelnik Wydziału Organizacji 
i Nadzoru.

Sesję rozpoczęto o godzinie 9:00.

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

^  protokołu/.

Ponadto w obradach uczestniczyli:
1) Pan Ryszard Dobiesz - Sekretarz Powiatu;
2) Pani Ilona Lipka -  Główny Księgowy Starostwa Powiatowego w Sierpcu;
3) Pan Jarosław Dołhun -  adwokat;
4) Pan Robert Makówka -  p.o. Dyrektora SP ZZOZ w Sierpcu;

Ad pkt 1

Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza obrad.

Pan Przemysław Burzyński - Przewodniczący Rady otworzył XIV sesję Rady 
Powiatu w Sierpcu. Stwierdził, że na sali znajduje się 17 radnych tj. ustawowe 

£  kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Na sekretarza obrad została powołana radna Pani Ewa Nowakowska.

Ad pkt 2 1

Ustalenie porządku obrad.

Pan Przewodniczący oznajmił, że proponowany porządek obrad radni otrzymali 
wraz z materiałami na dzisiejszą sesję i spytał, czy są uwagi do zaproponowanego 
porządku obrad ? /Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu./ 
Uwag nie zgłoszono wobec tego przystąpiono do realizacji punktów porządku obrad.



Informacje Przewodniczącego, Przewodniczących Komisji i oświadczenia 
Przewodniczących Klubów.
Jako pierwszy głos zabrał radny Pan Zbigniew Kopczyński -  Przewodniczący 
Komisji Spraw Społecznych, który poinformował, że w dniu 27 września 2019 r. 
odbyło się posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, na którym członkowie komisji 
pozytywnie zaopiniowali następujące projekty uchwał:

1) w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku 
finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki 
Zdrowotnej w Sierpcu za II kwartał 2019 r.;

2) w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum
Ogólnokształcącego im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu w czteroletnie 
Liceum Ogólnokształcące im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu;

3) w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum
Ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu 
w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 2 im. Zygmunta 
Wolskiego w Sierpcu;

4) w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum w Zespole 
Szkół nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu w pięcioletnie Technikum 
w Zespole Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu;

5) w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum
Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Nr 2 im. Zygmunta 
Wolskiego w Sierpcu w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 
w Zespole Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu;

6) w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum
Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w 
Sierpcu w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 1 im. 
gen. Jose de San Martin w Sierpcu;

7) w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum w Zespole 
Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu w pięcioletnie Technikum 
w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu;

8) w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum
Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San 
Martin w Sierpcu w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 
w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu;

9) w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Powiatowego Gimnazjum 
Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno -  Wychowawczym w Sierpcu;

10) w sprawie stwierdzenia przekształcenia Centrum Kształcenia Praktycznego w 
Sierpcu w Centrum Kształcenia Zawodowego w Sierpcu;

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

12) zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na



2019 rok;
13) podjęcie oświadczenia w sprawie przyznania tytułu honorowego "Zasłużony 

dla Powiatu Sierpeckiego" dla generała Władysława Andersa.

Pan Dariusz Twardowski -  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zapoznał Radę 
Powiatu z protokołem pokontrolnym z kontroli Domu Pomocy Społecznej 
w Szczutowie. Wniosków pokontrolnych komisja nie wypracowała. Ponadto Pan 
Twardowski przedstawił protokół z kontroli Zarządu Powiatu w Sierpcu. Kontrola 
odbyła się w dniu 13 września br. Tematem kontroli było wykonanie uchwał Zarządu 
Powiatu w Sierpcu w okresie od 1 kwietnia 2019 do 31 sierpnia 2019 r.
Na koniec swojej wypowiedzi Przewodniczący Komisji Rewizyjnej złożył wniosek 
formalny odnośnie kontroli w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki 
Zdrowotnej w Sierpcu. Radny wnosi o przedłużenie kontroli w jednostce do końca 
października br.

O godzinie 9:10 salę obrad opuścił radny Pan Andrzej Cześnik. Na sali pozostało 16 
radnych.

Pan Przewodniczący spytał, kto z radnych jest za przyjęciem wniosku w sprawie 
przedłużenia czynności kontrolnych w SP ZZOZ w Sierpcu do końca 
października 2019 r.

Głosowanie 16 -  za
0 -  przeciw
0 -  wstrzymujących się
1 -  nieobecny

Radny Pan Paweł Pakieła dodał, że jest członkiem Zespołu Kontrolnego, który był 
tylko dwa dni w szpitalu na kontroli i jest to zdecydowanie za mało, dlatego został 
złożony ten wniosek.

Pan Sławomir Olejniczak -  Przewodniczący Komisji Budżetu i Promocji 
Powiatu poinformował, że w dniu 30 września br. odbyło się wspólne posiedzenie 
Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa Publicznego z Komisją Budżetu i Promocji 
Powiatu. Tematem posiedzenia tych komisji było zaopiniowanie poniższych 
projektów uchwał:

1) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Powiatu Sierpeckiego na lata 2019-2035;

2) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 
2019 rok;

3) podjęcie oświadczenia w sprawie przyznania tytułu honorowego "Zasłużony 
dla Powiatu Sierpeckiego" dla generała Władysława Andersa.



Wszystkie projekty uchwał i oświadczenie zostały zaopiniowane pozytywnie przez 
członków komisji.

Ponieważ więcej wystąpień Przewodniczących Komisji i Klubów nie było, głos 
zabrał Pan Przemysław Burzyński - Przewodniczący Rady Powiatu w Sierpcu,
który przekazał Radzie Powiatu, że w okresie między sesjami Rady Powiatu 
wpłynęły dwa pisma:

1) Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie 
w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu w Sierpcu 
informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku. /Uchwała 
stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu./

2) Pismo od kierownika oddziału chirurgicznego sierpeckiego szpitala Pana 
Szymona Głowackiego /Pismo stanowi załącznik nr 4 do niniejszego 
protokołu/.
Pan Przewodniczący odczytał treść pisma.

Pytań w tym temacie nie było. Przystąpiono do kolejnego punktu porządku 
obrad.

Ad pkt 4

Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu między sesjami Rady Powiatu.

Pan Mariusz Turalski -  Starosta Sierpecki przedstawił Radzie Powiatu 
sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu za okres od 28 sierpnia 2019 r. do 23 
września 2019 r. /Informacja stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokou/.

Pan Przewodniczący spytał, czy są pytania do sprawozdania.

Radny Pan Paweł Pakieła zapytał o konkurs na stanowisko Dyrektora SP ZZOZ 
w Sierpcu. Spytał do kiedy jest składanie ofert i kiedy będzie dokonana procedura 
wyłonienia komisji.

Na to pytanie udzieli-: odpowiedzi Pan Jarosław Ocicki -  Wicestarosta Sierpecki,
który oznajmił, że składanie ofert zakończyło się w dniu 27 września 2019 r. i teraz 
jest 30 dni na zwołanie komisji konkursowej.

Radny Pan Wojciech Rychter spytał, ile wpłynęło ofert.

Pan Wicestarosta oznajmił, że wpłynęły dwie oferty.

Pan Przewodniczący ogłosił 5 minut przerwy.



Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach 
i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki 
Zdrowotnej w Sierpcu za II kwartał 2019 r.
Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały radni otrzymali 
w materiałach na sesję, a także był przedmiotem posiedzenia Komisji Spraw 
Społecznych.
Pytań i uwag do niniejszego projektu nie było, wobec tego Pan Przewodniczący 
poddał pod głosowanie niniejszy projekt uchwały

Głosowanie 16-z a
0 -  przeciw
0 -  wstrzymujących się
1 - nieobecny

Rada Powiatu podjęła

Uchwałę Nr 78.XIV.2019

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku 
finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej

w Sierpcu za II kwartał 2019 r.
/Uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu/

Ad pkt 6

Salę obrad opuścił Pan Jarosław Ocicki -  Wicestarosta Sierpecki. Na sali pozostało 
15 radnych.

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum 
Ogólnokształcącego im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu w czteroletnie 
Liceum Ogólnokształcące im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu.

Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały radni otrzymali 
w materiałach na sesję, a także był przedmiotem posiedzenia Komisji Spraw 
Społecznych.
Pytań i uwag do niniejszego projektu nie było, wobec tego Pan Przewodniczący 
poddał pod głosowanie niniejszy projekt uchwały

Głosowanie 15 -  za
0 -  przeciw
0 -  wstrzymujących się
2 -  nieobecnych



w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego 
im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu w czteroletnie Liceum 

Ogólnokształcące im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu
/Uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu/

Ad pkt 7

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum 
Ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu 
w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 2 im. Zygmunta 
Wolskiego w Sierpcu.
Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały radni otrzymali 
w materiałach na sesję, a także był przedmiotem posiedzenia Komisji Spraw 
Społecznych.
Pytań i uwag do niniejszego projektu nie było, wobec tego Pan Przewodniczący 
poddał pod głosowanie niniejszy projekt uchwały

Głosowanie 15 -  za
0 -  przeciw
0 -  wstrzymujących się 
2 -  nieobecnych

Rada Powiatu podjęła
Uchwałę Nr 80.XIV.2019

w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego 
w Zespole Szkół nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu w czteroletnie Liceum 

Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu
/Uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu/

Ad pkt 8

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum 
w Zespole Szkół nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu w pięcioletnie Technikum 
w Zespole Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu.

Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały radni otrzymali 
w materiałach na sesję, a także był przedmiotem posiedzenia Komisji Spraw 
Społecznych.
Pytań i uwag do niniejszego projektu nie było, wobec tego Pan Przewodniczący 
poddał pod głosowanie niniejszy projekt uchwały

Rada Powiatu podjęła
Uchwałę Nr 79.XIV.2019



Głosowanie 15 -  za
0 -  przeciw
0 -  wstrzymujących się

Rada Powiatu podjęła 2 -  nieobecnych

Uchwałę Nr 81.XIV.2019

w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum w Zespole 
Szkół nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu w pięcioletnie Technikum 

w Zespole Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu
/Uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu/

Ad pkt 9

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum 
Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego 
w Sierpcu w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół 
Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu.

Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały radni otrzymali 
w materiałach na sesję, a także był przedmiotem posiedzenia Komisji Spraw 
Społecznych.
Pytań i uwag do niniejszego projektu nie było, wobec tego Pan Przewodniczący 
poddał pod głosowanie niniej szy proj ekt uchwały

Głosowanie 15 -  za
0 - przeciw
0 -  wstrzymujących się 
2 -  nieobecnych

Rada Powiatu podjęła
Uchwałę Nr 82.XIV.2019

w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego 
dla Dorosłych w Zespole Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu 

w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół Nr 2
im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu

/Uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu/

Ad pkt 10
Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum 
Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu 
w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San 
Martin w Sierpcu.



Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały radni otrzymali 
w materiałach na sesję, a także był przedmiotem posiedzenia Komisji Spraw 
Społecznych.
Pytań i uwag do niniejszego projektu nie było, wobec tego Pan Przewodniczący 
poddał pod głosowanie niniejszy projekt uchwały

Głosowanie 15 -  za
0 -  przeciw
0 -  wstrzymujących się 
2 -  nieobecnych

Rada Powiatu podjęła
Uchwałę Nr 83.XIV.2019

w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego 
w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San martin w Sierpcu w czteroletnie 

Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin
w Sierpcu

/Uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu/

Ad pkt 11

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum 
w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu w pięcioletnie 
Technikum w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu.

Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały radni otrzymali 
w materiałach na sesję, a także był prżedmiotem posiedzenia Komisji Spraw 
Społecznych.
Pytań i uwag do niniejszego projektu nie byłó, wobec tego Pan Przewodniczący 
poddał pod głosowanie niniejszy projekt uchwały

Głosowanie 15 -  za
0 -  przeciw
0 -  wstrzymujących się

Rada Powiatu podjęła 2 -  nieobecnych

Uchwałę Nr 84.XIV.2019

w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum w Zespole 
Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu w pięcioletnie Technikum 

w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu
/Uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu/



Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum 
Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin 
w Sierpcu w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół 
Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu.

Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały radni otrzymali 
w materiałach na sesję, a także był przedmiotem posiedzenia Komisji Spraw 
Społecznych.
Pytań i uwag do niniejszego projektu nie było, wobec tego Pan Przewodniczący 
poddał pod głosowanie niniejszy projekt uchwały

Głosowanie 15 -  za
0 - przeciw
0 -  wstrzymujących się

Rada Powiatu podjęła 2 -  nieobecnych

Uchwałę Nr 85.XIV.2019

w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego 
dla Dorosłych w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu 

w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół Nr 1
im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu

/Uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu/

Ad pkt 13

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Powiatowego 
Gimnazjum Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno -  Wychowawczym 
w Sierpcu.

Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały radni otrzymali 
w materiałach na sesję, a także był przedmiotem posiedzenia Komisji Spraw 
Społecznych.
Pytań i uwag do niniejszego projektu nie było, wobec tego Pan Przewodniczący 
poddał pod głosowanie niniejszy projekt uchwały

Głosowanie 15 -  za
0 -  przeciw
0 -  wstrzymujących się 
2 -  nieobecnych



w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Powiatowego Gimnazjum 
Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno -  Wychowawczym w Sierpcu

/Uchwała stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu/

Ad pkt 14

Na salę obrad powrócił Pan Jarosław Ocicki -  Wicestarosta. Na sali obecnych jest 
16 radnych.

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Centrum Kształcenia 
Praktycznego w Sierpcu w Centrum Kszałcenia Zawodowego w Sierpcu.

Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały radni otrzymali 
w materiałach na sesję, a także był przedmiotem posiedzenia Komisji Spraw 
Społecznych.
Pytań i uwag do niniejszego projektu nie było, wobec tego Pan Przewodniczący 
poddał pod głosowanie niniejszy projekt uchwały

Głosowanie 16 -  za
0 -  przeciw
0 -  wstrzymujących się
1 -  nieobecny

Rada Powiatu podjęła
Uchwałę Nr 87.XIV.2019

w sprawie stwierdzenia przekształcenia Centrum Kształcenia Praktycznego w 
Sierpcu w Centrum Kszałcenia Zawodowego w Sierpcu

/Uchwała stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu/

Ad pkt 15

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2019-2035.

Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały radni otrzymali 
w materiałach na sesję, a także był przedmiotem posiedzenia Komisji Spraw 
Społecznych, Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa Publicznego oraz Komisji 
Budżetu i Promocji Powiatu. Następnie zwrócił się do Pani Ilony Lipka -  Głównej

Rada Powiatu podjęła

Uchwałę Nr 86.XIV.2019



Księgowej, aby omówiła proponowane zmiany.

Pani Ilona Lipka poinformowała, że w Wieloletniej Prognozie Finansowej nie było 
zmian w przedsięwzięciach, tylko zwiększenie dochodów majątkowych, bieżących i 
wydatków.
Pytań i uwag do niniejszego projektu nie było, wobec tego Pan Przewodniczący 
poddał pod głosowanie niniej szy proj ekt uchwały

Głosowanie 16 -  za
0 -  przeciw
0 -  wstrzymujących się

Rada Powiatu podjęła 1 -  nieobecny

Uchwałę Nr 88.XIV.2019

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

/Uchwała stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu/

Ad pkt 16

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu 
Sierpeckiego na 2019 rok.

Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały radni otrzymali 
w materiałach na sesję, a także był przedmiotem posiedzenia Komisji Spraw 
Społecznych, Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa Publicznego oraz Komisji 
Budżetu i Promocji Powiatu. Następnie zwrócił się do Pani Ilony Lipka -  Głównej 
Księgowej, aby omówiła proponowane zmiany.

Pani Ilona Lipka odczytała zmiany wynikające z projektu uchwały.
Głos w sprawie zabrał radny Pan Paweł Pakieła, który poprosił, aby przekazać 
Panu Skarbnikowi, żeby zostały wstawione nazwy działów, żeby radni sami nie 
szukali po Internecie. To ułatwi radnym pracę.
Więcej pytań nie było, Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie niniejszy 
projekt uchwały

Głosowanie 16 -  za
0 -  przeciw
0 — wstrzymujących się
1 -  nieobecny

Rada Powiatu podjęła



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

/Uchwała stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu/
Ad pkt 17

Podjęcie oświadczenia w sprawie przyznania tytułu honorowego "Zasłużony dla 
Powiatu Sierpeckiego" dla generała Władysława Andersa.

Pan Przewodniczący poinformował, że projekt oświadczenia radni otrzymali 
w materiałach na sesję, a także był przedmiotem posiedzenia Komisji Spraw 
Społecznych, Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa Publicznego oraz Komisji 
Budżetu i Promocji Powiatu. Następnie spytał, czy ktoś z Państwa radnych chce 
zabrać w tym temacie głos.

Pan Mariusz Turalski - Starosta Sierpecki podziękował Panu Kazimierzowi 
Czermińskiemu wieloletniemu radnemu i Przewodniczącemu Rady Miasta 
w Sierpcu, który był wnioskodawcą tego oświadczenia, a także wszystkim radnym za 
przychylność.
Ponieważ więcej głosów nie było Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie 
niniejszy projekt oświadczenia

Głosowanie 14 -  za
0 -  przeciw
2 -  wstrzymujących się 
1 - nieobecny

Rada Powiatu podjęła
Oświadczenie Nr 5.XIV.2019

w sprawie przyznania tytułu honorowego "Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego"
dla generała Władysława Andersa

/Uchwała stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu/

Pan Przewodniczący ogłosił 10 minut przerwy.

Ad pkt 18

Wniosków i oświadczeń radni nie zgłosili.

Ad pkt 19

Pan Przewodniczący oznajmił, że w związku z otrzymaniem pisma od kierownika

Uchwałę Nr 89.XIV.2019



oddziału chirurgicznego w sprawie natychmiastowego rozwiązania stosunku pracy, 
zwrócił się z prośbą do Pana Roberta Makówki -  p.o. Dyrektora Szpitala, aby 
poinformował o obecnej sytuacji w szpitalu, czy wszystko jest zabezpieczone, czy nie 
będzie żadnych problemów w szpitalu.

Pan Dyrektor Robert Makówka oznajmił, że w związku z wcześniejszymi 
informacjami pracuje nad organizacją oddziału chirurgii ogólnej w nowym wydaniu. 
W dniu 30 wrześniu br. zakończono współpracę z dwoma lekarzami na oddziale 
chirurgicznym. Od 1 października 2019 r. pełniącym obowiązki kierownika oddziału 
chirurgicznego będzie pan dr Łukasiak. Oddział będzie wspomagany przez nowych 
chirurgów, natomiast Dyrektor ma nadzieję, że cały zespół w ciągu miesiąca się 
wykrystalizuje. Informacja dla mieszkańców jest taka, że nie ma żadnego zagrożenia 
jeżeli chodzi o działalność oddziału chirurgicznego, wręcz odwrotnie teraz będzie 
lepszym oddziałem, który będzie świadczył większą ilość usług, oddziałem, który nie 
będzie łącznie z poradnią, narażony na negatywne skutki kontroli Narodowego 
Funduszu Zdrowia. Nieprawdą jest, że dr Łukasiak nie wykonywał swojej pracy, jest 
też dyrektorem medycznym, wykonywał te czynności, które zlecał dyrektor szpitala, 
a nie kierownik oddziału. Ponadto dodał, że udało się skutecznie podpisać ugodę z 
Narodowym Funduszem Zdrowia i od 12 października br. szpital będzie dokonywał 
spłat kwoty, którą musi zwrócić funduszowi. Na pewno pierwsza rata będzie dużym 
obciążeniem bo jest to kwota ponad 190 tyś zł. To co jest ważne to, że przerwano 
bieg naliczania odsetek. Kwota będzie rozłożona na 60 rat.

Pan Wojciech Rychter oznajmił, że na ten temat była rozmowa na posiedzeniu 
Komisji Spraw Społecznych i Pan Dyrektor przekazywał informację na temat 
podpisanej ugody i że pierwsza rata ma wynosić 150 tyś zł.

Pan Dyrektor potwierdził, że mówił to na Komisji, jak również informował, że jako 
Dyrektor szpitala złożył zawiadomienie do prokuratury o popełnieniu przestępstwa. 
Jednocześnie zostały uruchomione działania związane z próbą odzyskania kwot od 
lekarzy, którzy brali udział przy wykonywaniu porad, które były zakwestionowane 
przez NFZ. Zostali wezwani w terminie 7 dniowym do zwrotu całości kwoty, która 
była wypłacona jako wynagrodzenia. Jeden z lekarzy podpisał porozumienie i kwotę, 
którą pozyskał, w całości zwrócił szpitalowi. Jest to kwota 150 tyś zł., która wpłynęła 
do szpitala.

Pan Zbigniew Kopczyński spytał Pana Dyrektora o wynik finansowy SP ZZOZ. 
Z informacji, jaką Pan Dyrektor przedstawił na Komisji Spraw Społecznych szpital 
jest na małym plusie i czy nadal jest on zachwany i jakie są dalsze perspektywy.

Pan Dyrektor oznajmił, że do końca maja szpital generował w sposób ciągły straty, 
bo osiągnął 490 tyś zł strat. Działania restrukturyzacyjne, które zostały wdrożone od 
miesiąca czerwca należy uznać za sukces, ponieważ za ostatnie 3 miesiące szpital



zanotował zysk w postaci 55 tyś zł. Dlatego też szpital jest na dobrej drodze, żeby 
uzyskać stabilizację finansową. Na pewno trzeba jeszcze na to czasu, ale te pieniądze 
pozwalają pozytywnie oceniać przyszłość i Dyrektor ma nadzieję, że cel jaki szpital 
chce osiągnąć, tj. dodatni wynik finansowy zostanie zrealizowany. Są prowadzone 
rozmowy z Narodowym Funduszem Zdrowia w Warszawie w celu pozyskania 
nowych środków choćby związanych z koniecznością zmian wynagrodzeń dla 
pracowników szpitala.

Pan Starosta dodał, że należy wspomnieć o tym, że dr Łukasiak poświęcił 20 lat 
życia i pracy dla tego szpitala i pacjentów.

Ad pkt 20 
Zamknięcie obrad.

Pan Przewodniczący poinformował, że porządek obrad został wyczerpany, 
w związku z powyższym zamknął obrady XIV sesji Rady Powiatu w Sierpcu

Protokołowała 

Magdalena Piotrowska



LISTA OBECNOŚCI
R A D N Y C H

RADY POWIATU W SIERPCU 

na obradach XIV sesji w dniu 30 września 2019 roku

Lp. NAZWISKO I IMIĘ Podpis

1. Burzyński Przemysław J  k —

2. Chyliński Marek Piotr

3. Cześnik Andrzej Sławomir

4 Gorzkoś Juliusz /C c '- - .

5. Kopczyński Zbigniew ZA//#
____ ( Ik a /h /  ____ :______

6. Korpolińska Małgorzata {Sf'jp u ■

7. Krystek Sławomir Grzegorz
_A /______:____

8. Laskowski Jan f / z 7

9. Nowakowska Ewa Danuta
f m , k  i )

10. Ocicki Jarosław Andrzej

11. Olejniczak Sławomir Paweł r ( j k  i

12. Pakieła Paweł
f i l  i

13. Różański Kamil Jan
U h u .

14. Rychter Wojciech Adam

15. Szczypecki Sebastian

16. Turalski Mariusz
7 __—— s.

17. Twardowski Dariusz Mieczysław


