
R A D A  P O W I A T U
r

w Sierpcu ul. Świętokrzyska 2 a

Wydział Biuro Rady i Zarządu Powiatu

Nr sprawy 1

Rok 2021

S P R A W A

PROTOKÓŁ NR XXX 
Z OBRAD SESJI 

RADY POWIATU W SIERPCU

w dniu 12 lutego 2021r.

Rozpoczęto 12 lutego 2021 r. 

Zakończono 12 lutego 2021 r.



Rada Powiatu Sierpeckiego

Radni - Sesja

Protokół Nr XXX. 2021 
z obrad Rady Powiatu w Sierpcu 

w dniu 12 lutego 2021 roku

Obrady rozpoczęto w dniu 12 lutego 2021r.r. o godz. 9:00. 
Obrady prowadzone był Online.
W posiedzeniu wzięło udział 13 członków.

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

Nieobecni:
1. Juliusz Gorzkoś
2. Jarosław Ocicki
3. Wojciech Adam Rychter
4. Mariusz Turalski

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza 
obrad.
Pan Przewodniczący otworzył XXX sesję Rady Powiatu w Sierpcu w trybie online. 
Stwierdził ustawowe kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
W obradach sesji obecnych było 13 radnych /Lista obecności stanowi załącznik nr 1 
do niniejszego protokołu/.
Pan Przemysław Burzyński - Przewodniczący Rady Powiatu w Sierpcu przywitał 
zaproszonych gości na obrady sesji:
Pana Krzysztofa Ławniczaka - przedstawiciela Wojewody Mazowieckiego,
Panią Joannę Pakieła - Kierownika Referatu Zarządzania Kryzysowego i Obrony 
Cywilnej,
Panią Katarzynę Jasińską - Kierownika Delegatury WIOS w Płocku,
Panią Teresę Franciszkę Skórę - Kierownika Inspektoratu Ochrony Roślin 
i Nasiennictwa - Oddział w Płocku,
Pana Jarosława Ciarkę - Komendanta Powiatowego Policji w Sierpcu,
Pana Pawła Sekulskiego - Zastępcę Komendanta Komendy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Sierpcu,
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Panią Bożenę Umińską - Dyrektora Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 
w Sierpcu,
Powitał również Pana Jerzego Suskiego - mecenasa oraz Pana Ryszarda Dobiesz - 
Sekretarza Powiatu.

Na sekretarza obrad Przewodniczący Rady Powiatu powołał Radnego Pana Dariusza 
Twardowskiego.

Ad. pkt 2.
Przyjęcie protokołu Nr XXIX.2020 z dnia 29 grudnia 2020r.
Uwag do protokołu nie było.
Głosowano w sprawie:

Przyjęcie protokołu Nr XXIX.2020 z dnia 29 grudnia 2020r. .

Wyniki głosowania

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Wyniki imienne:

ZA (13)
Przemysław Burzyński, Marek Chyliński, Andrzej Cześnik, Zbigniew Kopczyński, 

Małgorzata Korpolińska, Sławomir Krystek, Jan Laskowski, Ewa Nowakowska, 
Sławomir Olejniczak, Paweł Pakieła, Kamil Różański, Sebastian Szczypecki, Dariusz 
Twardowski 

NIEOBECNI (4)
Juliusz Gorzkoś, Jarosław Ocicki, Wojciech Adam Rychter, Mariusz Turalski.

Protokół Nr XXIX.2020 z dnia 29 grudnia 2020r. został przyjęty.

Ad. pkt 3
Ustalenie porządku obrad.
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza obrad.
2. Przyjęcie protokołu Nr XXIX.2020 z dnia 29 grudnia 2020r.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Zapoznanie się ze Sprawozdaniem z działalności Komisji Bezpieczeństwa 
i Porządku Powiatu Sierpeckiego za rok 2020.
5. Zapoznanie się z informacją Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony 
Środowiska dotyczącą przeprowadzonych kontroli na terenie powiatu sierpeckiego 
roku 2020.
6. Zapoznanie się informacją z realizacji zadań z zakresu ochrony roślin 
i nasiennictwa na terenie powiatu sierpeckiego.
7. Zapoznanie się z informacją Komendanta Powiatowego Policji w Sierpcu o stanie 
bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu sierpeckiego w 2020 
roku.
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8. Zapoznanie się z informacją Komendanta Powiatowego Państwowej Straży 
Pożarnej w Sierpcu dotyczącą stanu bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz
0 zagrożeniach pożarowych powiatu.
9. Zapoznanie się z informacją Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno -  
Epidemiologicznej w Sierpcu dotyczącą bezpieczeństwa Powiatu Sierpeckiego 
w roku 2020.
10. Informacje Przewodniczącego, Przewodniczących Komisji i oświadczenia 
Przewodniczących Klubów.
11. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
12. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Sierpcu za rok 2020 oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
13. Zapoznanie się ze Sprawozdaniem z działalności i efektów pracy Organizatora 
rodzinnej pieczy zastępczej oraz zestawienie potrzeb w zakresie systemu pieczy 
zastępczej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Powiatowego programu rozwoju pieczy 
zastępczej na lata 2021-2023.
15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Powiatowego programu 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na 
lata 2021 -2025.
16. Zapoznanie się ze Sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń 
nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach
1 placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki w roku 2020.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawierania umów najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata 
części gruntu, powierzchni oraz pomieszczenia w budynku pływalni na 
nieruchomości oddanej w trwały współzarząd Krytej Pływalni w Sierpcu.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 
w drodze darowizny.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, 
kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów 
Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za III kwartał 2020 roku narastająco.
20. Przyjęcie Planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów 
Opieki Zdrowotnej w Sierpcu na 2021 r.
21. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2021 -  2035.
22. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu 
Sierpeckiego na 2021 r.
23. Przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Powiatu w Sierpcu za rok 2020.
24. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu pracy Rady Powiatu w Sierpcu 
na 2021 r.
25. Wnioski i i oświadczenia radnych.
26. Sprawy różne.
27. Zamknięcie obrad.
Uwag i zmian do porządku obrad sesji i nie było.
/porządek obrad sesji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 4. Zapoznanie się ze Sprawozdaniem z działalności Komisji



Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Sierpeckiego za rok 2020 /sprawozdania 
stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu/.
Przewodniczący Rady poprosił Panią Joannę Pakiełę - Kierownika Referatu 
Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej o krótkie streszczenie 
sprawozdania.
Pani Kierownik OC poinformowała, że w roku 2020 przewidziane były 4 spotkania 
zgodnie z planem pracy komisji. W związku z zagrożeniem sanitarno- 
epidemiologicznym związanym z covid-em, tych spotkań odbyły się trzy spotkania: 
18 marca, 18 września i 30 grudnia. Wszystkie zagadnienia, które zakładał plan pracy 
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku zostały zrealizowane. Zagadnienia te wynikały 
z wytycznych Wojewody Mazowieckiego w zakresie bezpieczeństwa publicznego. 
Dotyczyły one stałych punktów, czyli wypoczynek dzieci i młodzieży, zarówno w 
sezonie letnim, jak i w sezonie zimowym. Ponadto przygotowanie do ćwiczenia 
powiatowego, a następnie podsumowanie ćwiczenia. Została również omówiona 
sytuacja osób bezdomnych, starszych, nieporadnych życiowo oraz bezpieczna droga 
do szkoły. Nadmieniła, że to były te zagadnienia, którymi w 2020 zajmowała się 
Komisja zgodnie z planem. Poza tym w sprawach bieżących, poruszane były tematy 
aktualne dla danego czasu, czyli sprawy związane z covidem.
Pytań nie było.
Przewodniczący Rady podziękował Pani Kierownik za przybycie.

Ad. pkt 5. Zapoznanie się z informacją Mazowieckiego Wojewódzkiego
r

Inspektora Ochrony Środowiska dotyczącą przeprowadzonych kontroli na 
terenie powiatu sierpeckiego roku 2020 /informacja stanowi załącznik nr 4 do 
niniejszego protokołu/.
Przewodniczący Rady poinformował, iż informację radni otrzymali w materiałach 
na sesję. Poprosił Panią Katarzynę Jasińską - Kierownika delegatury WIOS w Płocku 
o zabranie głosu.
Pani Kierownik WIOŚ przedstawiła informację o wynikach kontroli na terenie 
powiatu sierpeckiego. Poinformowała, że w roku ubiegłym przeprowadzono 
26 typowych kontroli w terenie, jak również inne kontrole dokumentacyjne na 
miejscu w biurze. Kontrole typowe dotyczyły głównie prowadzenia ferm trzody 
chlewnej. Stwierdziła, że na terenie powiatu sierpeckiego jest bardzo duża 
koncentracja ferm trzody chlewnej i to są już fermy wielkotowarowe. Prowadzono 
również kontrolę dwóch gmin w zakresie realizacji zadań nałożonych w ustawie o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ponadto siedem kontroli dotyczyło 
zbierania, przetwarzania, składowania odpadów. Głównie to są takie kontrole, które 
są przeprowadzane na wniosek Starostwa lub Marszałka. Są to kontrole wstępne 
przed wydaniem nowej decyzji na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub zmiany 
tych decyzji. Przeprowadzono również jedną kontrolę interwencyjną w oczyszczalni 
ścieków w Rościszewie, jedną kontrolę w stacji demontażu i dwie inne kontrole, nie 
mające większego znaczenia. W wyniku działań pokontrolnych, wydano 
11 zarządzeń pokontrolnych, skierowano dziewięć wystąpień pokontrolnych do 
innych organów, nałożono sześć mandatów karnych, 11 pouczeń, skierowano trzy 
wnioski do sądu o ukaranie grzywną, jedno zawiadomienie do prokuratury. Ponadto 
wydano dwie decyzje o karach administracyjnych i dwie decyzje wstrzymujące 
działalność.



Pan Andrzej Cześnik -  Starosta nadmienił, że głośnym tematem był w ubiegłym 
roku i w latach poprzednich temat hodowli wielkotowarowej, chlewni, ferm 
o których Pani Kierownik wspomniała. Zapytał, jak jest obecnie, czy jest 
świadomość wśród mieszkańców, czy też samych inwestorów, dotycząca zagrożeń 
ochrony środowiska z tym związanych i jak te relacje się układają.
Pani Kierownik WIOŚ powiedziała, że dokonuje się kontroli wielkotowarowych 
fermy trzody chlewnej i fermy drobiu. Są działalności, które prowadzą chów trzody 
chlewnej powyżej 2000 sztuk, a drób powyżej 40000 szt. Takie fermy duże 
wymagają pozwoleń zintegrowanych. Jest problem, ponieważ właściciele tych ferm 
sztucznie się dzielą. Dzielą się, żeby nie uzyskać pozwolenia i z tego tytułu nie 
ponoszą wówczas opłat za korzystanie ze środowiska. Takie kontrole wobec tych 
podmiotów są bardzo ograniczone. Dopóki przepisy prawa się nie zmienią, to 
według kontrolujących, liczy się koncentracja produkcji. Jeżeli w jednym miejscu jest 
duża ferma, to jej oddziaływanie jest większe, a jeżeli ona się tylko sztucznie podzieli 
między rodzinę, między członków rodziny, to ta uciążliwość wcale się nie zmniejsza, 
ale wówczas są ograniczone możliwości dla kontrolujących. Oznajmiła, że w roku 
bieżącym takie główne fermy próbowano jakoś zdyscyplinować. Wydano decyzje 
wstrzymujące działalność tych ferm. Dodała, że niewiele ferm ma te pozwolenia 
zintegrowane na terenie powiatu sierpeckiego. Ponadto powiedziała, że jest problem 
z wykorzystaniem gnojowicy z tych ferm, ponieważ brakuje areału na to, żeby tę 
gnojowicę np. zagospodarować, więc dużo jest takich interwencji, bo te pola są 
przenawożone.
Pan Starosta powiedział, że czasami pewne zdarzenia mają związek z tym, że to są 
gospodarstwa rodzinne i właściciele dokonują przepisania najbliższej rodzinie. 
Natomiast jeżeli chodzi o fermy trzody chlewnej, może rozwiązaniem byłoby 
budowanie biogazowni i w ten sposób można utylizować tę gnojowicę . To sposób 
zarówno bezpieczny dla środowiska, a zarazem efektywny ponieważ później można 
wykorzystać praktycznie wyprodukowany gaz.
Pan Sławomir Olejniczak nawiązując do wypowiedzi pani Katarzyny Jasińskiej,
0 gruntach przeazotowanych z powodu nadmiaru gnojowicy zapytał, jakie są
instrumenty od strony prawnej, żeby zapobiegać temu zjawisku?

r
Pani Kierownik WIOS odpowiedziała, że mają takie możliwości, ponieważ jest 
program ograniczania azotu. Wówczas można nakładać opłaty podwyższone, jeżeli 
nawożenie jest niezgodne z planem nawożenia. Dodała, że wielkotowarowe fermy 
muszą opracowywać plany nawożenia na każdy rok. Jeżeli nie ma takiego planu 
nawożenia lub jest to niezgodne, można nakładać opłaty podwyższone czyli de facto 
takie kary. Uważa, że nie są one wysokie, ale dyscyplinują właścicieli tych ferm. 
Więcej pytań nie było.
Przewodniczący Rady podziękował Pani Kierownik Delegatury WIOS za przybycie.

Ad. pkt 6. Zapoznanie się informacją z realizacji zadań z zakresu ochrony roślin
1 nasiennictwa na terenie powiatu sierpeckiego /informacja stanowi załącznik nr 5 
do niniejszego protokołu/.
Przewodniczący Rady poinformował, iż informację radni otrzymali w materiałach 
na sesję. Poprosił Panią Agnieszkę Wąs - Starszego specjalistę w zastępstwie za 
Panią Teresę Franciszkę Skórę - Kierownika Inspektoratu Ochrony Roślin 
i Nasiennictwa - Oddział w Płocku.



Pani Agnieszka Wąs poinformowała o najważniejszych rzeczach, które się zmieniły 
i były realizowane w roku ubiegłym. W zakresie fitosanitarnym zmieniły się przepisy 
Unii Europejskiej. Od 14 grudnia 2019 obowiązują nowe przepisy i jest to 
rozporządzenie w zakresie zdrowia roślin, rozporządzenie 2016/2031 Parlamentu 
Europejskiego i Rady Unii Europejskiej i rozporządzenie w zakresie urzędowych 
kontroli Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2017/625. Od roku 2020 
obowiązują dwie nowe ustawy, jest to ustawa o ochronie roślin przed agrofagami 
z 13 lutego 2020 i ustawa o Państwowej Inspekcji z 13 lutego 2020. Przede 
wszystkim, w zakresie nowego prawa Unii Europejskiej, zmienił się zakres, jeżeli 
chodzi o wpis do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych. Obowiązkowi 
temu podlegają producenci, dystrybutorzy, importerzy, sprzedawcy określonego 
materiału roślinnego i podmioty, które były wpisane do rejestru przedsiębiorców, 
który był prowadzony przed 14 grudnia 2019r. Automatycznie po wejściu nowych 
przepisów zostały przeniesione do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych. 
Podmioty, które nie podlegały takiemu wpisowi przed 14 grudnia 2019 zgłaszały się 
z wnioskiem o dokonanie takiego wpisu.
W 2020 roku wydano na terenie powiatu sierpeckiego 19 zaświadczeń: 
8 zaświadczeń rejestracyjnych, 10 wykreślających i 1 aktualizacyjne. Oznajmiła, że 
na terenie powiatu sierpeckiego jest zarejestrowanych 98 podmiotów, podmiotów 
wpisanych do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych. W ubiegłym roku na 
terenie powiatu sierpeckiego zostało przeprowadzonych 78 kontroli, które 
obejmowały zakres prowadzonej dokumentacji u podmiotów wpisanych do 
urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych. Nowe przepisy prawa Unii 
Europejskiej zmieniają również system paszportowania roślin. System 
paszportowania roślin został rozszerzony o wszystkie rośliny i materiał roślinny, 
który przeznaczony jest do sadzenia. Wyjątek stanowią rośliny produkowane 
w niewielkich ilościach, przemieszczane na niewielkie odległości i przeznaczone do 
ostatecznego odbiorcy. Wyjątek również stanowią rośliny wprowadzane do obrotu 
przez internet. Jeżeli podmioty, które prowadzą działalność amatorską, 
kolekcjonerską, hobbystyczną wprowadzają swoje materiały roślinne do obrotu przez 
internet, muszą być od 14 grudnia 2019 wpisane do urzędowego rejestru podmiotów 
profesjonalnych. Na terenie powiatu sierpeckiego jest jeden podmiot zajmujący się 
produkcją materiału nasadzeniowego i rozmnożeniowego roślin ozdobnych i jest 
upoważniony do prowadzenia ocen w zakresie kontroli zdrowotności i wydawania 
paszportów. Aby uzyskać takie upoważnienie do samodzielnego wydawania 
paszportów, zainteresowany podmiot zwraca się do odpowiedniego inspektoratu 
z wnioskiem o udzielenie takiego upoważnienia i po spełnieniu kryteriów, takie 
upoważnienie otrzymuje. Poinformowała, że z terenu powiatu sierpeckiego odbywa 
się eksport z firmy Viking Malt. W ubiegłym roku wydano 41 świadectw 
fitosanitarnych do krajów trzecich, głównie Ghana, Mozambik i Japonia. Odniosła się 
również do obrotu materiałem siewnym. Powiedziała, że obowiązują dwa 
rozporządzenia: rozporządzenie o zakazie uprawy ziemniaków odmiany amflora 
i rozporządzenie odnośnie zakazu uprawy kukurydzy odmiany MON 810. 
W ubiegłym roku prowadzono kontrole zlecone przez Mazowieckiego 
Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin odnośnie uprawy materiału genetycznie 
modyfikowanego. Przeprowadzono siedem kontroli na terenie powiatu sierpeckiego 
i jednocześnie przeprowadzono je z pobieraniem prób. Cztery kontrole liści



kukurydzy i trzy próby z liści rzepaku. W wyniku przeprowadzonych kontroli 
i pobranych prób nie stwierdzono obecności materiału genetycznie modyfikowanego. 
W zakresie nadzoru nad obrotem materiałem siewnym inspektorzy prowadzą oceny 
plantacji nasiennych, pobierają próby materiału siewnego do oceny laboratoryjnej 
i w celu zbadania zdolności kiełkowania i czystości odmianowych oraz pobierają 
próby kontrolne z materiału siewnego, znajdującego się w obrocie w celu 
sprawdzenia jakości. W analizowanym okresie przeprowadzono 13 kontroli materiału 
siewnego i pobrano 64 próby. Wydano dwie decyzje zakazujące obrotu materiałem 
siewnym, które dotyczyły zakazu obrotu nasionami warzyw. Ponadto 
przeprowadzono sześć kontroli dostawców materiału nasadzeniowego 
i rozmnożeni owego roślin ozdobnych i warzywnych. W ubiegłym roku dokonano 
oceny 346 hektarów, jeżeli chodzi o oceny połowę materiału siewnego i objęto 
kontrolą 61 plantacji rolniczych. Było to 19 plantacji zbóż ozimych na powierzchni 
190 hektarów, zboża jare 7 plantacji powierzchnia 64 hektary. Oceną połową też 
objęte były plantację lucerny, koniczyny i traw. Zdyskwalifikowano 3 plantacje 
życicy wielokwiatowej na powierzchni 4,80 hektara. Podkreśliła, że stan fitosanitarny 
produkowanego materiału na terenie powiatu sierpeckiego nie odbiega od materiału 
produkowanego na terenie innych powiatów - stan fitosanitarny jest podobny. 
Ponadto na terenie powiatu działa 10 przedsiębiorców dokonujących obrotu środkami 
ochrony roślin w 11 punktach. Kontrole tych środków nie wykazały 
nieprawidłowości.
Pan Andrzej Cześnik -  Starosta podziękował Pani Agnieszce Wąs za udzielenie 
informacji. Dodał, że jest to informacja na temat działalności związanej z produkcją 
roślin GMO, której nie ma. Kontrolowane wszystkie nasiona i plantacje wykazały, że 
nie są to rośliny genetycznie modyfikowane. Podziękował za to, że inspekcja dba 
o to, co zjadamy, czym się żywimy, że jest to zdrowa żywność, nasza polska krajowa. 
Uważa, że to jest bardzo ważne. Ponadto powiedział, że w sprawozdaniu jest zapis, 
że z uwagi na zadania realizowane przez inspekcję, rok 2021 będzie stanowił 
kontynuację obchodzonego w 2020 r. Międzynarodowego Roku Zdrowia Roślin 
w Polsce. Stwierdził, że jest to bardzo ważna informacja, ponieważ jeżeli Polska ma 
przebijać się w świat, jak wspomniano, że mamy rynki eksportowe bardzo odległe, 
to też dobrze świadczy o tym, że kraje i różne państwa chcą kupować od Polski 
żywność czy nasiona. Uważa, że z tego tytułu należy się cieszyć.
Pan Starosta podziękował Pani Agnieszce Wąs za przybycie.
Pytań nie było.

Ad. pkt 7. Zapoznanie się z informacją Komendanta Powiatowego Policji 
w Sierpcu o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu 
sierpeckiego w 2020 roku Iinformacja stanowi załącznik nr 6 do niniejszego 
protokołu/.
Przewodniczący Rady poinformował, iż informację radni otrzymali w materiałach 
na sesję. Poprosił Pana Jarosława Ciarkę - Komendanta Powiatowego Policji 
w Sierpcu.
Pana Jarosława Ciarkę - Komendant Policji w Sierpcu powiedział, że jeżeli 
chodzi o bezpieczeństwo to nie będzie omawiał całej polityki kadrowej. Wspomniał, 
że nie zmieniły się etaty w porównaniu ze styczniem 2020r. Jest 96 funkcjonariuszy, 
wakatów w styczniu nie było, a obecnie jest jeden wakat. Ponadto w 2020 roku



42 osoby zostały przyjęte, z tego dwóch funkcjonariuszy zostało przyjętych do 
garnizonu w Sierpcu, inni zostali przyjęci na terenie garnizonu mazowieckiego. 
Powiedział o stanie dyscypliny w komendzie. W 2020 roku było 14 czynności 
wyjaśniających wobec funkcjonariuszy - żadne się nie potwierdziło, wszystko 
skończyło się rozmowami instruktażowymi.
Postępowania służby kryminalnej: ogółem wszczęto i stwierdzono w 2020 roku 
815 czynów zabronionych , natomiast wykrywalność była na poziomie 93%. 
Podkreślił, że w wykrywalności ogólnej w garnizonie mazowieckim Komenda Policji 
w Sierpcu jest na najwyższym poziomie, jako jedyny garnizon osiągnął taki miernik, 
wskaźnik wykrywalności wśród 28 innych jednostek. Województwo Mazowieckie 
miało wykrywalność na poziomie 78%, a cała Polska na poziomie 66%. Uważa, że 
jest to dobry wynik. Nadmienił, że postępowań kryminalnych wszczętych 
i przestępstw stwierdzonych było 504, a wykrywalność na poziomie 88%. 
W garnizonie mazowieckim Komenda jest na drugim miejscu, nieznacznie o 6/10 
była lepsza jednostka z Przasnysza. Powiedział również o postępowaniach 
wszczętych w 7 kategoriach: postępowania najbardziej uciążliwe społecznie dla 
mieszkańców - wykrywalność była na poziomie 75,3% , co dało również pierwsze 
miejsce, jeśli chodzi o garnizon mazowiecki. Za Komendą Policji w Sierpcu jest 
jednostka, która ma 10% mniej, jeśli chodzi o wykrywalność. Nadmienił, że Polska 
miała 45% wykrywalności, a województwo mazowieckie 50%. Wspomniał również 
o rozbojach i wymuszeniach. Był jeden rozbój na początku roku 2020, który został 
wykryty - wykrywalność to 100%. Bójki i pobicia jest duży spadek w stosunku do 
roku 2019 - były dwa pobicia lub dwie bójki. Uważa, że to jest wynikiem tego, że 
nie działają dyskoteki. Uszczerbek na zdrowiu, stwierdzono tylko 6. Kradzież 
z włamaniem- takich postępowań było 34. W porównaniu do 2019 był wzrost 
o 8 postępowań, a wykrywalność na poziomie 70,8%. Jeżeli chodzi o kradzież 
z włamaniem na terenie garnizonu mazowieckiego - wykrywalność na pierwszym 
miejscu, natomiast Polska plasuje się na poziomie 49%, województwo mazowieckie 
na poziomie 51%. Zaznaczył, że był spadek kradzieży w porównaniu do 2019 roku. 
Wszczętych było 35 postępowań, wykrywalność na poziomie 65,3% co dało drugie 
miejsce w garnizonie mazowieckim. Powiedział, że w roku 2020 nie odnotowano 
żadnej kradzieży samochodu. Dodał, że Komenda Policji w Sierpcu jest jedną 
z dwóch jednostek na terenie całego garnizonu mazowieckiego, gdzie nie było takiej 
kradzieży. Ponadto był wzrost w postępowaniu o uszkodzenie rzeczy, 
a wykrywalność na poziomie 75,7%. Zaznaczył, że jest to najwyższa wykrywalność 
w garnizonie mazowieckim. W sprawach narkomanii był również spadek 
zatrzymanych osób z narkotykami i postępowań wszczętych , co jest wynikiem 
również panującej pandemii. Powiedział, że nie było osób, które handlowały 
narkotykami - aczkolwiek fizycznie zdjęto prawie 5 kilogramów narkotyków 
w różnej postaci: amfetaminy, haszyszu, mefedronu, nowych substancji 
psychotropowych, czy też były uprawy konopi. W przestępstwach gospodarczych 
w 2020 r. wszczęto 106 postępowań i jedna rozliczona duża sprawa gospodarcza. 
Czynów stwierdzonych było 925, wykrywalność na poziomie 95,10%. 
W przestępczości nieletnich jest wzrost do roku 2019 i przestępstw tych było ogółem 
- 17, a przestępstw kryminalnych było 14.
Nadmienił, że w mieniu zabezpieczonym u sprawców na poczet przyszłych kar, 
w roku 2020 zostało zabezpieczone mienie na prawie 1.500.000,00 złotych i to jest



wzrost o prawie 500.000,00 zł w porównaniu do 2019 roku. Powiedział również 
o stratach w wyniku przestępstw, które kształtują się na poziomie prawie
1.100.000. 00 zł.
Pan Komendant powiedział, że to był rok szczególny, gdzie zmagamy się 
z epidemią do chwili obecnej, jeśli chodzi o COVID-19. Policja sierpecka od samego 
początku realizowała zadania, które zostały nałożone. Oznajmił, że na terenie 
powiatu sierpeckiego odnotowano 6720 osób objętych kwarantanną domową, z czego 
przekazano cztery informacje do Sanepidu o niestosowaniu się do kwarantanny. 
Ogółem dokonano 7207 kontroli obiektów handlowych, gastronomicznych, obiektów 
rekreacyjnych, sportowych. Jeśli chodzi o nieprzestrzeganie obostrzeń, które są 
nałożone przez rząd, skierowano 85 wniosków o ukaranie do sądu, nałożono 101 
mandatów karnych i zastosowano 24 pouczenia. Podkreślił, że te liczby same mówią 
za siebie, że jest to również wzrost przejechanych kilometrów. Nadmienił, że średnio 
20 000 kilometrów miesięcznie więcej jest przejeżdżonych, niż w poprzednich latach. 
Pan Komendant podziękował samorządom, które przekazały ogólnie ponad
133.000. 00 zł. na rzecz Policji Sierpeckiej na zakup nowych dwóch radiowozów: 
Hyundai Tucson SUV i KIA, która jest już oznakowana. Ponadto powiedział, że na 
dodatkowe służby było 9000,00 złotych i ponad 24000,00 złotych było na 
profilaktykę - to były plakaty, ulotki, opaski odblaskowe, nagrody konkursowe, czy 
też urządzenia do badania trzeźwości i testery środków odurzających. W ramach akcji 
zakupione odblaski, rozdane zostały przez dzielnicowych na terenie głównie sklepów, 
ale też na mieście. Jeszcze raz podziękował za przekazane środki na zakup 
samochodów. Ponadto powiedział, że społeczeństwo na terenie powiatu sierpeckiego 
jest bardzo zdyscyplinowane, ponieważ po tych liczbach, które zostały przedstawione 
-  na ponad 7000 skierowań do kwarantanny, bardzo mało było wniosków, czy też 
mandatów karnych.
Pan Andrzej Cześnik powiedział, że jest zdumiony i wręcz zachwycony tą wzorową 
współpracą między samorządami. Uważa, że tak jest i trzeba o tym mówić. 
Podziękował Panu Komendantowi i jego Zastępcy i wszystkim policjantom za 
wykonywaną pracę na rzecz bezpieczeństwa, za tę wyczerpującą i bardzo 
profesjonalną informację o stanie spraw związanych z Komendą Policji w Sierpcu. 
Dodał, że postawa, o której Pan Komendant wspomniał naszych mieszkańców, którzy 
przebywają na kwarantannach jest postawą obywatelską. Pan Starosta powrócił 
jeszcze do spraw związanych z narkotykami, czy dopalaczami. Uważa, że gdy one 
wejdą na rynek czy w dane środowiska, to jest trudno to zwalczyć. Wspomniał, że 
swego czasu, w naszych okolicach rozpracowywano pewne grupy przestępcze 
związane ze sprawami w biznesie narkotykowym. Stwierdził, że część osób takimi 
rzeczami też się zajmuje. Zapytał, jak przedstawia się współpraca z służbami 
zewnętrznymi ?
Komendant Policji powiedział, że wcześniej pracował w CBS i dlatego z racji tego, 
zna osoby nie tylko z Płocka, czy Warszawy, ale też na terenie całego kraju. Uważa, 
że te znajomości procentują i między innymi laboratorium, które było zlikwidowane, 
to było przy udziale Stołecznej Komendy Wojewódzkiej Policji, z którą Policja 
w Sierpcu współpracowała. Uważa, że to nie jest tylko wynik CBS-u, bo tak 
naprawdę duże zaangażowanie było z strony Policji w Sierpcu. Stwierdził, że 
pomagała na miejscu, więc te techniczne rzeczy zostały wykonane dlatego, że CBS



ma większe możliwości techniczne i większe środki. Stwierdził, że większa część 
pracy została wykonana przez sierpeckich funkcjonariuszy.
Pan Starosta podziękował jeszcze raz. Dodał, że jest to ważne, ponieważ na terenie 
powiatu jest kilka szkół średnich, które podlegają pod Powiat. Uważa, że szkoły są 
narażone na działanie pewnych osób z zewnątrz na terenie powiatu. Natomiast wiem 
że funkcjonariusze rozpracowują te grupy, a przykładem też były sprawy związane 
sprzed kilku czy kilkunastu miesięcy, które się też głębokim echem na terenie 
powiatu odbiły.
Pan Komendant odniósł się do działań związanych z narkotykami. Powiedział, że 
nie wyczytał wszystkich priorytetów, które założył na ten rok, ale jednym 
z priorytetów z ramienia Komendanta Powiatowego Policji w Sierpcu, jest jak 
największe zdejmowanie ilości narkotyków. Bo nie chodzi tak naprawdę o to, że ktoś 
powie, że ileś tam sprzedał i ktoś już to wziął. Bardziej chodzi o to, aby rozpracować 
te grupy i zabierać ten towar. Stwierdził, że miernik, który był założony w roku 
ubiegłym - ponad 5 kilogramów został zrealizowany.
Pan Starosta poprosił Pana Komendanta o złożenie podziękowań dla wszystkich 
funkcjonariuszy, jak również Panu Zastępcy. Dodał, że w jakiś sposób też ze strony 
samorządu próbujemy pomóc zamieszczając różne informacje, aby zachęcić 
młodzież do wstępowania do formacji. Nadmienił, iż otrzymał podziękowanie od 
Pana Komendanta skierowane do wszystkich radnych, który podziękował za wsparcie 
jednostki w zakup samochodów, aby było w miarę bezpiecznie .
Pan Komendant poprosił radnych o wsparcie również na rok bieżący. Dodał, że tych 
przejechanych kilometrów jest dużo więcej, a wykrywalność jest duża. Uważa, że jest 
to wynik dobrej współpracy z samorządami, gdzie można mieć czym pracować, bo 
jeżeli nie ma sprzętu, nie ma rzeczy przekazanych do profilaktyki, to źle to wygląda. 
Nadmienił, że wie które jednostki na terenie garnizonu mazowieckiego borykają się, 
bo samorządy są biedniejsze i od razu to widać po efektach . Pan Komendant jeszcze 
raz wszystkim podziękował.
Przewodniczący Rady w imieniu Rady Powiatu podziękował za tak dobry wynik 
w roku 2020. Powiedział, że pozwolił sobie otworzyć uchwałę budżetową, którą 
radni podejmowali na koniec roku. Nadmienił, że jest tam kwota wyasygnowana na 
rok 2021 powyżej 20.000,00 zł.
Stwierdził, że szczegóły tej kwoty będą omawiane wraz z zarządem i Panem 
Skarbnikiem. Jest dedykowane ponad 20.000,00 zł. w dziale 754, jak również jest 
ujęta Straż Pożarna. Stwierdził, iż środki na rok 2021 są zabezpieczone od samorządu 
powiatowego i na pewno w tym roku będzie to wsparcie. Uważa, że ze strony 
samorządu można korzystać też w inny sposób, chociażby poprzez informację, 
poprzez media, aby pomóc i namówić osoby, które chcą ewentualnie wstąpić do tej 
formacji. Życzył, aby było mniej wykroczeń, mniej wypadków, mniej zdarzeń, aby 
ten powiat jeszcze był bardziej bezpieczny oraz utrzymania pierwszego miejsca 
w rankingu w garnizonach.
Pan Zbigniew Kopczyński dołączył się do podziękowań dla jego poprzedników za 
ciężką pracę i bardzo dobre wyniki, jeżeli chodzi o wykrywalność. Zapytał o sprawę 
dotyczącą stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Wspomniał o wypadku, który 
wydarzył się przed świętami Bożego Narodzenia na ul. Rypińskiej. Zapytał, jak to 
wygląda, jeżeli chodzi o zagrożenie? Czy w stosunku do poprzedniego roku mniej 
jest wypadków, mniej osób zabitych czy rannych. Stwierdził, że jest epidemia, ten



ruch jest mniejszy w całej Polsce, czy jest spadek ogólny liczby zdarzeń drogowych 
i jak to się przedstawia?
Komendant Policji odpowiedział, że jeżeli chodzi o rok 2020 był wzrost wypadków 
drogowych śmiertelnych. Nadmienił, że w styczniu były 4 wypadki, gdzie było 
5 osób śmiertelnych oraz grudzień 4 osoby śmiertelne. W porównaniu do 
poprzedniego roku jest to duży wzrost. W 2019 były 3 osoby śmiertelne, a w roku 
ubiegłym było 10. Odniósł się do bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Oznajmił, że 
jest spadek wypadków i kolizji , większego zagrożenia nie przewiduję. Te jeden 
wypadek w grudniu spowodował taki wzrost ofiar śmiertelnych.
Przewodniczący Rady jeszcze raz podziękował Panu Komendantowi Policji.

Ad. pkt 8. Zapoznanie się z informacją Komendanta Powiatowego Państwowej 
Straży Pożarnej w Sierpcu dotyczącą stanu bezpieczeństwa ochrony 
przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych powiatu /informacja stanowi 
załącznik nr 7 do niniejszego protokołu/.
Przewodniczący Rady poinformował, iż informację radni otrzymali w materiałach 
na sesję. Poprosił Pana Pawła Sekulskiego -  Zastępcę Komendanta Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu.
Zastępca Komendanta KP PSP omówił sytuację związaną z Covid. Powiedział, że 
Państwowa Straż Pożarna od samego początku wzięła udział w przedsięwzięciu 
związanym z covid. Pomagała przywozić środki dezynfekcyjne dla wszystkich 
uruchamiając swój magazynek, gdzie w zależności od tego, czy to były środki 
skierowane z Komendy Wojewódzkiej, czy od Wojewody Mazowieckiego składano, 
a następnie wydawano dla różnego rodzaju podmiotów. Jeżeli chodzi o działania 
w związku z tą sytuacją, która się wydarzyła, nie tylko na terenie kraju zauważono, 
że jest więcej zdarzeń. W roku ubiegłym było 835 zdarzeń, w porównaniu do roku 
poprzedniego- to 607. Przyczyniły się do tego dwa dni czerwcowe, gdzie Sierpc był 
zalany i wówczas całe siły i środki Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, nie 
tylko z terenu powiatu, brały udział w zwalczaniu ulewy. Powiedział, że niepokoi 
sytuacja taka, że bardzo dużo jest tak zwanych izolowanych zdarzeń medycznych, 
a więc takich zdarzeń, gdzie do osoby poszkodowanej powinien przyjechać Zespół 
Ratownictwa Medycznego, czyli Karetka Pogotowia. Z uwagi, że przeciążony jest 
system zdrowotny, te Zespoły Ratownictwa Medycznego wyjeżdżają gdzie indziej, 
biorą udział w innego rodzaju zdarzeniach i zdarza się tak, że straż przyjeżdża do 
zdarzenia, gdzie jest osoba poszkodowana i strażacy ratownicy, muszą sobie dać radę 
przez 20 minut, a nawet około 40 minut . Stwierdził, że Straż jest w miarę do tego 
przygotowana, ponieważ każdy ratownik Państwowej Straży Pożarnej musi mieć 
ukończony kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy. Uważa, że te sytuacje są 
stresujące i ta liczba wzrasta. Ponadto poinformował, że Straż Pożarna w całej Polsce 
w związku z Covidem została zobligowana do nadzorowania jednostek Ochotniczej 
Straży Pożarnej, aby dowozić osoby, które nie mogą same dojechać do punktów 
szczepień, żeby takie osoby z terenu gminy dowozić. Oznajmił, że na dzień 
dzisiejszy, odkąd ruszyła akcja jest 26 takich interwencji, czyli 26 osób zostało 
przewiezionych. Najwięcej przewiozła OSP Podlesie - 8 osób, następnie Zawidz - 6 
osób, Szczutowo i Kózki - 3 osoby, a poszczególne jednostki OSP po 1 osobie. 
Powiedział, że każda gmina ma swojego koordynatora do którego osoby wykonują 
telefon na infolinie gminne. Jeżeli ktoś zadzwoni bezpośrednio do Straży, to również



są odsyłani na infolinię. Koordynatorzy gminni współpracują z Naczelnikiem 
Wydziału Operacyjnego KP PSP, który jest koordynatorem ze strony Komendy 
Powiatowej w Sierpcu. Koordynatorzy gminni do których należy ustalenie osób, 
które nie mogą same się dostać do punktu szczepień, umawiają konkretnie, gdzie ma 
być to szczepienie i o której godzinie. Powiadamiają OSP, a rolą Straży Pożarnej jest 
przede wszystkim nadzorowanie i podliczanie, czyli prowadzenie dokładnej 
dokumentacji, ile razy poszczególne jednostki OSP wyjeżdżają i ile osób przewożą. 
Nadmienił, że są podawane wiadomości i chciał doprecyzować czy uświadomić, że 
jest powiedziane, że jednostki OSP, które włączą się w taką akcję, będą mogły 
uzyskać dotację 5.000,00 zł. Natomiast nie wiadomo jaki poziom uczestnictwa, czy 
od jakiej ilości osób przewiezionych. Podkreślił, że to jest dotacja do 5000,00 zł., 
a więc OSP będą mogły występować o dotację, ale może to być suma 500,00 zł., 
a może to być suma 1000,00 zł. Jednostki, które najwięcej przewiozą mogą wystąpić
0 5000,00 zł. dotacji. Ponadto poinformował, że w najbliższym czasie ruszy 
rozwożenie ulotek. Dodał, że cały ciężar rozwożenia ulotek spadnie na Ochotnicze 
Straże Pożarne. Straż Pożarna otrzymała 13000 ulotek na których został 
nadrukowany numer infolinii gminnej, które zostaną przekazane dla każdej gminy. 
Dodał, że na terenie powiatu sierpeckiego są 62 jednostki OSP, a wyznaczonych do 
dystrybucji ulotek jest 55 jednostek OSP, aby dostarczyć do praktycznie każdego 
gospodarstwa na terenie powiatu.
Radny Pan Kamil Różański zwrócił się do Komendanta. W imieniu druhów OSP 
podziękował Panu Komendantowi i całej Komendzie Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Sierpcu za pomoc w rozwój Ochotniczych Straży Pożarnych. Myśli, że 
ten rok pokazał jeszcze bardziej, jak ważna jest dobra współpraca między 
funkcjonariuszami Państwowej Straży Pożarnej i druhami OSP, czy w sytuacji 
pandemii, czy też w sytuacji takiego zalania, jak miało miejsce w Sierpcu, gdzie 
ramię w ramię brała udział brać strażacka OSP wraz z funkcjonariuszami PSP, 
pomagała mieszkańcom wypompowywać wodę, której w takiej skali jeszcze chyba 
w Sierpcu nie było. Uważa, że ten czas pandemii i ta współpraca układała się bardzo 
dobrze, jeśli chodzi o kontakty Państwowej Straży Pożarnej i druhów OSP. 
Nadmienił, iż otrzymują wsparcie, jeśli chodzi o pozyskanie środków zewnętrznych, 
czy to z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, czy też z Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych czy innych źródeł, gdzie można zawsze liczyć na merytoryczną 
pomoc. Wspomniał, że od 11 listopada 2020 r. jednostka OSP Lelice dołączyła do 
Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, gdzie udział Komendy był bardzo duży 
pod względem merytorycznym, a także w doposażenie w sprzęt, który był niezbędny 
żeby dołączyć. Stwierdził, że na terenie powiatu sierpeckiego już wszystkie gminy 
mają co najmniej 2 jednostki, czyli spełnione jest to niezbędne minimum. Nadmienił, 
że Pan Komendant zaangażowany był najbardziej i z tego co pamięta zawsze mówił, 
że marzeniem jest, aby każda z gmin miała co najmniej 2 jednostki w Krajowym 
Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Stwierdził, że się udało. W imieniu druhów OSP, 
druhów OSP Lelice i druhów ze wszystkich jednostek OSP podziękował bardzo 
serdecznie.
Zastępca Komendanta PSP powiedział, że chciał również podziękować. Dodał, że 
jest to rok, gdzie było najwięcej zdarzeń i jeszcze tylu zdarzeń nie było - ponad 800. 
Podkreślił, że dwie jednostki w KSRG wyjeżdżały ponad 100 razy -  Goleszyn
1 Zawidz. Oznajmił, że w jego 21- letniej karierze, jak pracuje w Komendzie
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Powiatowej nie było tak , żeby jednostki OSP tak dużo razy wyjeżdżały do zdarzeń. 
Dodał, że spełniło się, jeśli chodzi o pożarnictwo życzenie, że zostało włączone 
OSP Lelice do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Obecnie jest 13 
jednostek, zabezpieczona jest każda trasa wojewódzka i droga krajowa w powiecie 
sierpeckim.
Pan Starosta powiedział, że Radny Pan Kamil Różański bardzo dużo ciepłych 
i rzeczowych spraw wypowiedział w kierunku druhów strażaków ochotników 
i druhów strażaków zawodowych. Również bardzo serdecznie podziękował 
wszystkim strażakom Państwowej Straży Pożarnej oraz strażakom OSP. Dodał, że 
środki finansowe, które zostały przeznaczone zostaną przekazane na funkcjonowanie. 
Dodał, że swoją pracę strażacy świadczą na rzecz mieszkańców, ratując życie ludzi 
nie tylko w pożarze, ale również w wypadkach samochodowych , wszelkiego innego 
rodzaju zdarzeniach , a obecnie pomagaj a w walce z z COVID-19, . Podziękował za 
wspaniałą współpracę, a mieszkańcy postrzegają Powiatową Straż Pożarną jako tych, 
którzy często jako pierwsi przyjeżdżają na miejsce zdarzenia. Dodał, że nie raz się 
zdarza, że karetki gdzieś są w terenie i należy czekać na karetkę, która przyjeżdża 
z zewnątrz, a szybka pomoc jest ważna. . Wspomniał, że Radny Pan Kamil Różański 
jest ekspertem od straży, bo jest strażakiem ochotnikiem. Czuje temat i wiem, że te 
relacje, rozmowy są naprawdę na bardzo wysokim poziomie z komendantami, czy też 
ze strażakami ze straży zawodowej.

Pan Sławomir Olejniczak -  Wicestarosta dołączył do słów Pana Starosty i również 
podziękował za wszystkie podejmowane działania i życzył dużo dobrego i dobrego 
roku.
Przewodniczący Rady również podziękował. Powiedział, że Radny Pan Kamil 
Różański Kamil wspomniał, że 22 bądź 24 czerwiec pokazał, jak jednostki potrafią 
razem działać, kiedy przyszła ulewa i ponad 20 zastępów Straży Pożarnej zawodowej 
i ochotniczej, działało na terenie miasta i całego powiatu. Na szczęście obyło się bez 
jakiś bardzo wielkich strat. Uważa, że rok 2021 jeśli chodzi o współpracę pomiędzy 
samorządem powiatowym, a Państwową Straż Pożarną, również będzie dobry. Dodał, 
że w uchwale budżetowej, którą podjęto na sesji na koniec grudnia na fundusz 
wsparcia straży jest przygotowane 25.000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup 
ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Sierpcu, także w tym roku również samorząd powiatowy wesprze 
Państwową Straż Pożarną. Cieszy fakt, że kolejna jednostka OSP Lelice weszła 
w System Krajowego Ratownictwa, co automatycznie skutkuje podwyższeniem 
bezpieczeństwa mieszkańców na terenie powiatu sierpeckiego. Cieszy również fakt, 
że Państwo niesiecie pomoc bardzo szybko. Jest bardziej nowoczesny sprzęt, a środki 
również z innych źródeł spływają do Państwa.
Pan Sławomir Krystek powiedział, że Pan Kamil Różański złożył podziękowania 
w imieniu zarządu i członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Lelicach dla Pana 
Komendanta i całej jednostki za wsparcie i pomoc przy przyjęciu do Krajowego 
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Jako przedstawiciel gminy Gozdowo podziękował 
serdecznie w imieniu całego zarządu i druhów z Lelic.
Przewodniczący Rady podziękował, za przygotowane sprawozdanie i za 
prowadzone działania na terenie powiatu sierpeckiego i miasta Sierpca. Podkreślił, 
oby tych zdarzeń było jak najmniej i jak najmniej wyjazdów. Myśli, że każdy będzie



bardziej szczęśliwy, im mniej zdarzeń, tym mniej wypadków, tym będzie więcej 
osób zdrowych, niepotrzebujących udzielania pomocy.
Zastępca Komendanta PSP podziękował wszystkim radnym, Panom Starostom, 
Panu Przewodniczącemu za wszelką pomoc. Nadmienił, iż w roku ubiegłym 
rozpoczęli prace dotyczącą zakupu pralnicy do prania ubrań, która zostanie 
w najbliższym czasie zamontowana. Podziękował również kierownikom wszystkich 
instytucji z terenu powiatu, Komendantowi Policji z Sierpca za dobrą współpracę, 
która układa się bardzo dobrze.
Na ręce druha Kamila Różańskiego złożył podziękowania dla wszystkich 
Ochotników Straży Pożarnej.
Pytań nie było.

Ad. pkt 9. Zapoznanie się z informacją Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno -  
Epidemiologicznej w Sierpcu dotyczącą bezpieczeństwa Powiatu Sierpeckiego 
w roku 2020 Iinformacja stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu/. 
Przewodniczący Rady poinformował, iż informację radni otrzymali w materiałach 
na sesję. Poprosił Panią Bożenę Umińską - Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno -  
Epidemiologicznej w Sierpcu.
Pani Dyrektor powiedziała, że w ostatnim okresie jest to instytucja najbardziej 
zapracowana w związku z COVID-em -19, który doskwiera nie tylko w Polsce, ale 
na całym świecie. Wirus SARS-CoV-2 wywołał pandemię w całym świecie. 
Stwierdziła, że jest on bardzo zjadliwy, rozprzestrzenia się drogą kropelkową, 
a ostatnimi czasy się mutuje. Oznajmiła, że najbardziej narażone są osoby, które mają 
powyżej 60 roku życia i mają choroby współistniejące, takie jak astma, cukrzyca, 
choroby serca. Kategorie choroby po zarażeniu się tym wirusem mogą być łagodne, 
średnio ciężkie, ciężkie, a nawet krytyczne. Jeżeli chodzi o ciężkie, krytyczne, to 
sięgają one do 20% i wówczas są potrzebne respiratory. Oznajmiła, że jeżeli ktoś jest 
chory, czuje jakieś objawy przeziębienia, należy z tym się skierować do lekarza 
pierwszego kontaktu, który skieruje na wymazy. Poinformowała, że jest mobilny 
punkt w Sierpcu "drive-thru". Są to obiekty, który z polecenia Wojewody zostały 
ustawione we wszystkich miastach powiatowych. Poinformowała, że ten punkt 
znajduje na ul. Świętokrzyskiej koło CKiSZ-u. Wyjaśniła, że jeżeli test wyjdzie plus, 
to taka osoba jest chora i wpada w izolację kwarantannową. Natomiast osoby 
z otoczenia chorego są w kwarantannie. Wyjaśniła, że izolacja kwarantannowa 
dotyczy osób chorych, zakażonych wirusem, natomiast kwarantanna jest dla osób 
z otoczenia chorego. Pod opieką lekarzy są chorzy w izolacji kwarantannowej, 
natomiast pod pieczą inspekcji sanitarnej są osoby z otoczenia chorego. Powiedziała, 
że w roku 2020 było bardzo dużo pracy. Dynamiczne rozprzestrzenianie się wirusa 
spowodowało, że przepisy zmieniały się z dnia na dzień. Należało to wszystko bardzo 
szybko monitorować i wdrażać w życie. Współpracowano z Policją, z organami 
rządowymi, samorządowymi z placówkami zdrowia, ZUS-em, KRUS-em, a także 
szkołami. Prowadzono wywiady epidemiologiczne prawie 24 godziny na dobę, 
ponieważ w nocy były też telefony informujące o chorych, a także o osobach 
przebywających na kwarantannie. Były indywidualne rozpatrywania każdego 
zachorowania, opracowywano ogniska w zakładach pracy, w placówkach 
leczniczych,w instytucjach, szkołach, ponieważ w tych miejscach były zachorowania. 
Ponadto cały czas wykonywane są raporty do jednostek nadrzędnych, czyli



Wojewódzkiej Stacji czy Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Te informacje również 
podawane do innych placówek jak ZUS czy KRUS. Oznajmiła, że Sanepid z Policją 
jest w ścisłym kontakcie dlatego że osoby, które zaistniały w kwarantannie są potem 
delegowane do Policji w celu sprawdzenia, czy rzeczywiście tę kwarantannę 
odbywają. Podkreśliła, że w wakacje ludzie się przemieszczali w różne strony nie 
tylko kraju, ale i świata więc jeżeli gdziekolwiek mieszkaniec powiatu zachorował, 
ewentualnie zaraził się w naszym powiecie, a wyjeżdżał poza powiat do innego 
województwa, należało zebrać wyczerpujące informacje przekazywać do innych 
placówek miejscowej Inspekcji Sanitarnej, która dalej prowadziła działania na swoim 
terenie. Wydawano też decyzje administracyjne o kwarantannie i izolacji bądź 
wydłużeniu lub skróceniu izolacji i kwarantanny. Stwierdziła, że były to tony 
dokumentacji. Obecnie decyzja o kwarantannach nie jest wystawiana, wystarczy 
pobrać oświadczenie na zakończenie kwarantanny, wypisać swoje dane, podpisać 
i przekazać pracodawcy. Nadmieniła, że pracodawca w kontakcie z ZUS-em, czy 
KRUS-em ma możliwość zweryfikowania tego, czy rzeczywiście taka osoba była na 
tej kwarantannie i w jakich dniach to odbywała i czy jest prawdą, że w ogóle 
odbywała. Poza tym kierowano i nadal kierowane są na badania mieszkańcy 
i personel DPS-u i Domu Dziecka Ponadto Sanepid informuje o wynikach badań, 
które nie raz trafiały do różnych laboratoriów i nie zawsze można było znaleźć. 
Podkreśliła, że najgorsza sytuacja była w weekendy, kiedy wyniki trafiały do 
systemów z opóźnieniem, a każdemu zależało na tym, żeby mieć taką informację jak 
najszybciej. Powiedziała, że ciągle śledzą akty prawne, które z dnia na dzień się 
zmieniały i zmieniają, a informację należy osobom dzwoniącym przekazać 
prawdziwą. Powiedziała, że Sanepid pracował w okresie wyborów prezydenckich 
bardzo usilnie. Należało przekazywać informacje do samorządów odnośnie kto jest 
w kwarantannach, kto jest w izolacji. Dodała, że cały czas praca w świątki, piątki 
i niedziele w weekendy w stałej gotowości alarmowej przez 24 godziny. Ponadto 
objęte są nadzorem epidemiologicznym osoby powracające z zagranicy, które 
wpadają w kwarantannę. Należało w tym czasie wdrożyć nowocześniejsze systemy 
internetowe, a także przystąpiono do ogólnokrajowego Programu SEPIS, w którym 
wszystkie informacje są widoczne dla obywatela. Ponadto jest również system 
"Korona", który działa bez przerwy, a także telefony alarmowe odbierane z całego 
kraju. Rozwiązywane są również problemy osób, które wpadają niepotrzebnie 
w kontrole graniczne. Są to między innymi kierowcy międzynarodowi samochodów 
ciężarowych, autobusów, którzy tak naprawdę nie powinni wpadać w kwarantannę, 
a w tę kwarantannę wpadają i wówczas należy rozwiązać te problemy. Ponadto 
poinformowała, że wykonywane są wszystkie zadania bieżące. Nadmieniła, że 
inspekcja sanitarna, to nie tylko organ, który zajmuje się epidemiologią. Wyjaśniła, że 
są różne sekcje, także pracownicy merytoryczni, którzy pracują w różnych sekcjach, 
ale w tej newralgicznej sytuacji należało ich przenieść do działań
epidemiologicznych, gdzie należało wszystko wiedzieć w tym temacie
epidemiologicznym. Dodała, że jest to praca 24 godziny na dobę i zmęczenie widać 
już u wszystkich, a końca nie widać. Powiedziała, że w dalszym ciągu wydają 
szczepionki, ponieważ są dystrybutorem szczepionek na cały powiat, jeżeli chodzi 
o obowiązkowe szczepienia jak gruźlica, WZW B, błonica, tężec, krztusiec, 
poliomyelitis, odra, świnka, różyczka, pneumokoki, ospa wietrzna i wiele innych. 
Podkreśliła, że jest to obowiązkowe szczepienie, a dystrybucji tych szczepionek było



ponad 8000. Ponadto wykonywano badanie wody, czyli higiena komunalna 
kontrolowano wodociągi, obiekty użyteczności publicznej. Stwierdziła, że może nie 
zrobiono tego w 100%, ale przynajmniej w 50%, czy to higiena komunalna, czy 
higiena dzieci i młodzieży, czy zapobiegawczy nadzór sanitarny, który rozpatruje 
wszystkie wnioski burmistrzów, wójtów. Opiniuje sanitarne raporty, oddziaływanie 
na środowisko, a takich zaopiniowanych raportów było 22. Wydawano również 
opinie odnośnie projektów budowlanych -20, uczestniczono w różnych odbiorach 
końcowych inwestycji - około 60. Pobierano próby do badań i robiono kontrole 
graniczne wysyłek, które są eksportowane z zakładów np. Browar. Pani Kierownik 
nadmieniła, że łącznie potwierdzonych przypadków pandemii w tym 2020 roku było 
ponad 1100, natomiast w roku 2021 już jest 258 nowych potwierdzonych 
przypadków zachorowań - dotyczy powiatu sierpeckiego. W zeszłym roku zgonów 
z powodu covid było 43, w roku bieżącym jest już 14. Kwarantanną w zeszłym roku 
objęto około 5000 osób, w roku bieżącym kwarantanną objęto jest już 500 osób. 
Hospitalizacje w zeszłym roku na covid było około 200, w roku bieżącym jest już 
35. Ozdrowieńców wykazanych w roku ubiegłym było ponad 1000, w roku bieżącym 
jest już wykazanych 303. Ponadto monitorowane są niepożądane odczyny 
poszczepienne po szczepieniach przeciwko Covid szczepionką Pfizera, jak również 
Moderna czy Astra Zeneca. Nadmieniła, że takich szczepień na terenie powiatu 
zostało wykonanych już tysiące, a nie pożądanych odczynów poszczepiennych 
bardzo łagodnych jest 12. Pani Kierownik zaapelowała, aby nie bać się szczepień. 
Uważa, że aby wyjść z pandemii potrzeba przynajmniej ponad 70% zaszczepionych 
i oby te szczepienia jak najszybciej przebiegały.
Pan Starosta podziękował Pani Kierownik Państwowej Inspekcji Sanitarnej, jak 
również pracownikom. Podziękował za bezpieczeństwo powiatu, nad którym czuwa 
Sanepid. Dodał, iż informacje które zostały przedstawione są ogromne. Ze swej 
strony zaproponował pomoc i współpracę.
Przewodniczący Rady w imieniu Rady Powiatu podziękował za wszystkie działania 
i poświęcenie związane z Covid. Poprosił, aby na ręce pracowników Stacji Sanitarno- 
Epidemiologicznej przekazać podziękowania za ten czas, który zostają po godzinach, 
aby ta walka z covidem była jak najmniej uciążliwa dla tych mieszkańców, którzy 
potrzebują, czy informacji, czy dokumentów ze stacji. Oby ta pandemia jak 
najszybciej się zakończyła.
Przewodniczący Rady podziękowała Pani Dyrektor za przybycie.
Przewodniczący Rady ogłosił 10 minut przerwy 
Po przerwie rozpoczęto od pkt 10.

Ad. pkt 10. Informacje Przewodniczącego, Przewodniczących Komisji 
i oświadczenia Przewodniczących Klubów.
Przewodniczący Rady o pismach, które wpłynęły do Biura Rady i Zarządu.
1) Informacja o bezrobociu w powiecie sierpeckim według stanu na 31 grudnia 
2020 r. Iinformacja stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu/.
2) Pismo wójta gminy Szczutowo przekazujące według właściwości pismo 
skierowane do wójta gminy Szczutowo w sprawie wprowadzenia zakazu używania 
jednostek pływających wyposażonych w silniki o napędzie spalinowym na jeziorze 
urszulewskim i szczutowskim z wyłączeniem służb oraz jednostek gospodarstwa 
rybackiego.//? Awo stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu/.



3) Interpelacja złożona przez radnego pana Jarosława Ocickiego dotycząca liczby 
zwolnionych, zatrudnionych i przeniesionych na inne stanowiska pracy pracowników 
Starostwa Powiatowego w Sierpcu z wyszczególnieniem formy zatrudnienia: umowa 
na czas nieokreślony, umowa na czas określony, na jaki okres umowa zlecenie, na 
jakie zadanie wraz z uzasadnieniem podjętych ruchów kadrowych oraz informację 
dotyczącą przyznanych nagród dla pracowników na poszczególnych stanowiskach 
pracy /pismo stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu/.
4) Interpelacja w sprawie udzielonej przez Starostwo Powiatowe w Sierpcu oraz 
podległe starostwu jednostki organizacyjne, między innymi szpital, kryta pływalnia, 
Powiatowy Urząd Pracy w latach 2017-2020 w zamówieniach publicznych na 
obsługę prawną, rozumianą między innymi jako doradztwo prawne, usługi prawne, 
reprezentacja przed sądem bądź organem. W kontekście zapytania poproszono 
o wskazanie: kiedy została zawarta każda z umów, na jaki okres została zawarta 
każda z umów, nazwa wykonawcy, z którym została zawarta umowa, jaka była 
wartość netto każdej umowy, jaki był przedmiot zamówienia każdej z umów, 
jednostka, która zawarła umowę z wykonawcą na usługę prawną, jednostka, na rzecz 
której obsługa prawna była świadczona. Poniżej zostało w formie tabelarycznej 
zestawienia przedstawiona interpretacja łpismo stanowi załącznik nr 12 do 
niniejszego protokołu/.
Ponadto Pan Przewodniczący poinformował, iż wpłynęły podziękowania 
od Komendanta Policji za rok 2020, za wsparcie i wyasygnowanie środków 
finansowych na zakup radiowozów. Wspomniał, że na rok 2021 również Rada 
Powiatu wyasygnowała środki na wsparcie Komendy Powiatową Policji w Sierpcu. 
Przewodniczący Rady powiedział, że odbyło się spotkanie z przedstawicielami 
samorządu powiatu rypińskiego, z wójtami gmin przylegających do jeziora 
szczutowskiego i urszulewskiego w sprawie zakazu pływania jednostek pływających 
z silnikiem spalinowym na jeziorze szczutowskim i urszulewskim. Spotkanie miało 
charakter rozmowy, uzgodnień, próby podjęcia rozwiązania problemu, który jest i się 
nasila z roku na rok, jeśli chodzi o skutery wodne. To było pierwsze spotkanie, aby 
ukierunkowało, w jakim kierunku samorządy i jak to widzą. Dodał, że na kolejne 
spotkanie będą proszone zainteresowane strony, które wniosły petycję. Wszystkie 
strony zostaną powiadomione, które będą mogły czynnie uczestniczyć, 
w wypracowaniu odpowiedniego stanowiska przez Radę Powiatu w Sierpcu i Radę 
Powiatu w Rypinie. Stwierdził, że sytuacja nie jest prosta, ale myśli, że wspólnie 
razem poprzez dwa samorządy oraz osoby wnoszące petycję zostanie przygotowane 
odpowiednie stanowisko.
Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu Przewodniczących Komisji Stałych 
Rady Powiatu w Sierpcu.
Pan Paweł Pakieła -  Przewodniczący Komisji Budżetu i Promocji Powiatu
poinformował, że odbyło się jedno posiedzenie Komisji Budżetu i Promocji Powiatu 
w dniu 11 lutego 202 lr. na którym pozytywnie zaopiniowano sprawozdanie 
z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 
zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat 
Sierpecki w roku 2020. Zapoznano się także z planem finansowym Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu na rok bieżący 2021. 
Pozytywnie zaopiniowano dwa projekty uchwały:



- projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy 
finansowej powiatu sierpeckiego na lata 2021-2035;
- projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu 
sierpeckiego na 2021 rok.
Przyjęto pozytywnie sprawozdanie z działalności Komisji za rok ubiegły, a także Plan 
pracy Komisji na rok bieżący. Komisja Budżetu i Promocji Powiatu przyjęła również 
stanowisko wyrażające sprzeciw w sprawie podziału województwa mazowieckiego 
stosunkiem głosów: 3 za - czyli za wyrażeniem sprzeciwu i 3 głosy wstrzymujące się. 
Stosowne stanowisko w formie pisemnej przedstawię Panu Przewodniczącemu 
w najbliższym czasie.

Pan Sławomir Krystek -  Przewodniczący Komisji Infrastruktury 
i Bezpieczeństwa Publicznego poinformował, że między sesjami odbyło się XVII 
posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Infrastruktury w dniu 11 lutego 202lr. Na 
którym pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów najmu na czas 
oznaczony dłuższy niż 3 lata. Nadmienił, iż chodzi o lokal użytkowy na pierwszym 
piętrze Krytej Pływalni o powierzchni 92 metrów kwadratowych. Ponadto 
pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 
nieruchomości w drodze darowizny. Dodał, że jest to działka o numerze 1065/5 
o pow. 683 metrów kwadratowych pod budowę parkingu znajdująca się naprzeciwko 
szpitala. Zaopiniowano także pozytywnie projekt uchwały zmieniającej uchwałę 
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego oraz pozytywnie 
zaopiniowano projekt zmieniający budżet Powiatu Sierpeckiego na rok 2021. 
Przyjęto sprawozdanie z działalności Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa 
Publicznego za rok 2020 oraz przyjęto Plan pracy komisji na rok 2021, a także 
przyjęto protokół z posiedzenia Komisji w dniu 28 grudnia 2020 r.

Pan Przewodniczący Rady poinformował, iż Radny Pan Wojciech Rychter - 
Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych, jest nieobecny, poprosił Pana 
Sebastiana Szczypeckiego o zreferowanie protokołu z posiedzenia.
Pan Sebastian Szczypecki -  Wiceprzewodniczący Rady Powiatu poinformował, 
że w dniu 11 lutego 2021 r. odbyło się XVII posiedzenie Komisji Spraw Społecznych 
w trybie online, na którym między innymi zapoznano się z:
- sprawozdaniem z działalności PCPR w Sierpcu za rok 2020 oraz wykazem potrzeb 
w zakresie pomocy społecznej:
- sprawozdaniem organizatora pieczy zastępczej za rok 2020 oraz wykazem potrzeb 
w zakresie pieczy zastępczej;
- sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 
stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych 
prowadzonych przez powiat sierpecki w roku 2020;
- planem finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki 
Zdrowotnej w Sierpcu na 2021 rok.
Ponadto członkowie Komisji zaopiniowali projekty uchwał:
- w sprawie uchwalenia powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 
2021-2023,

18



- w sprawie uchwalenia powiatowego programu przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2021-2025,
- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku 
finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej 
w Sierpcu za III kwartał 2020 roku narastająco,
- zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Powiatu Sierpeckiego na lata 2021-2035,
- zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu sierpeckiego na 
2021 rok.
Członkowie Komisji przyjęli sprawozdanie z działalności Komisji Spraw 
Społecznych za rok 2020 oraz przyjęli Plan pracy komisji na rok 2021. Ponadto 
zdjęto z porządku posiedzenia Komisji punkt w sprawie planowanego podziału 
województwa mazowieckiego. Członkowie Komisji Spraw Społecznych przyjęli 
protokół nr XVI.2020 z dnia 28 grudnia 2020 r.

Pan Kamil Różański - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że 
w okresie między sesjami Komisja Rewizyjna nie odbyła spotkań. Natomiast 
odbywały się posiedzenia Zespołu kontrolnego dotyczące kontroli w Samodzielnym 
Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sierpcu. Dodał, iż kontrola trwa nadal, 
a o przebiegu kontroli będzie informować na bieżąco.

Pan Zbigniew Kopczyński -Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
poinformował, że w okresie międzysesyjnym nie było posiedzenia Komisji Skarg 
i Wniosków. Natomiast odbyło się, tak jak Pana Przewodniczącego wspomniał na 
początku, spotkanie robocze dotyczące petycji mieszkańców jeziora urszulewskiego 
i szczutowskiego w sprawie wypracowania, ustaleń dotyczących używania skuterów 
i łodzi motorowych na jeziorze. Spotkanie to odbyło się 1 lutego br. w Starostwie 
Powiatowym w Sierpcu, w którym oprócz Przewodniczącego Rady udział wzięli 
przedstawiciele: Starosta Rypiński, Przewodniczący Rady z Rypina, Pan Andrzej 
Cześnik -  Starosta. Pan Sławomir Olejniczak -  Wicestarosta, członkowie Komisji 
Skarg i Wniosków oraz Sekretarz. Poinformował, iż ta problematyka będzie 
podejmowana dalej poprzez wypracowanie wspólnego stanowiska, które będzie 
przedmiotem obrad sesji.
Pan Starosta powiedział, że w imieniu Klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości 
Niezależnych, Pan Mariusz Turalski złożył oświadczenie, informację, związaną z tą 
sytuacją, która już zaistniała jakiś czas temu, a mianowicie chodzi o sprawę związaną 
z ówczesnym aresztowaniem. Pan Starosta odczytał: "Informuję uprzejmie 
Szanownego Pana Przewodniczącego Klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości 
Niezależni, działającego w Radzie Powiatu Sierpeckiego o tym, iż z dniem 
11 stycznia 2021 r., aż do momentu wyjaśnienia spraw prawnych związanych z moją 
osobą, zawieszam swoją działalność w Klubie Radnych PiS Niezależni. Podpisane - 
Pan Mariusz Turalski - radny powiatu sierpeckiego".
Więcej informacji nie było.

Ad. pkt 11. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie 
między sesjami /sprawozdanie stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu/.



Przewodniczący Rady poinformował, że sprawozdanie otrzymali radni 
w materiałach.
Pan Starosta przedstawił w/w sprawozdanie, które stanowi załącznik nr do 
niniejszego protokołu.
Pytań do sprawozdania nie było.

Ad. pkt 12. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu za rok 2020 oraz wykaz potrzeb 
w zakresie pomocy społecznej /sprawozdanie stanowi załącznik nr 14 do 
niniejszego protokołu/.
Przewodniczący Rady powiedział, że powyższe sprawozdanie radni otrzymali 
w materiałach, które również było przedmiotem posiedzenia Komisji Spraw 
Społecznych. Poprosił Panią Agnieszkę Gorczycę -  Dyrektora PCPR w Sierpcu 
o zabranie głosu.
Pani Dyrektor PCPR powiedziała, że ten rok był w jakiś sposób szczególny dla 
PCPR-u, między innymi w związku z walką z covid-em. Realizowano program 
w zakresie wspierania pieczy zastępczej poprzez zakup, wyposażenie rodzin 
zastępczych w laptopy, maseczki, sprzęt potrzebny do walki z covid-em. Ponadto 
weszła ustawa tzw. bon turystyczny. W ciągu 3 dni od wejścia ustawy Starosta był 
zobowiązany poprzez PCPR do złożenia takich informacji dla osób uprawnionych, 
żeby z tego bonu turystycznego korzystać. Kolejny program był skierowany dla osób 
niepełnosprawnych, którzy korzystali z placówek wsparcia dziennego, między 
innymi z Domu Senior+, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, tam gdzie 
odbywały się zajęcia i osoby niepełnosprawne mogły się ubiegać o świadczenie 
500+. Kolejnym ważnym zadaniem, w którym między innymi uczestniczył PCPR, to 
otwarcie i działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej.
Pytań nie było.

Ad. pkt 13. Zapoznanie się ze Sprawozdaniem z działalności i efektów pracy 
Organizatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz zestawienie potrzeb w zakresie 
systemu pieczy zastępczej łsprawozdanie stanowi załącznik nr 15 do niniejszego 
protokołu/.
Przewodniczący Rady powiedział, że sprawozdanie otrzymali radni w materiałach. 
Poprosił Panią Dyrektor PCPR o zabranie głosu.
Pani Dyrektor PCPR powiedziała, że PCPR pełni równocześnie funkcje 
organizatora pieczy zastępczej. Organizator pieczy zastępczej zgodnie z ustawą 
o wspieraniu rodziny w systemie pieczy zastępczej został powołany zarządzeniem 
starosty. Właściwie organizator pieczy zastępczej skupia się na wspieraniu 
rodzicielstwa zastępczego poprzez pracę socjalną, poprzez pracę koordynatorów 
pieczy zastępczej, współpracę z asystentami rodziny. Jeżeli chodzi o pieczę 
zastępczą, to na terenie powiatu głównie są to rodzinny spokrewnione. Pan Starosta 
wcześniej już zasygnalizował problem, że jest brak rodzin zastępczych zawodowych. 
Pani Dyrektor zaprosiła kandydatów na rodziny zastępcze do Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Sierpcu w celu zapoznania się z procedurami utworzenia rodzin 
zastępczych. Jest bardzo wiele dzieci, które są umieszczone poza terenem powiatu 
sierpeckiego w placówkach, jak również są umieszczone w Domu Dziecka 
w Szczutowie. Dodała, że są dzieci poniżej 10 roku życia, co nie powinno mieć



takiego miejsca, ponieważ te dzieci powinny być objęte pieczą zastępczą. Oznajmiła, 
że nie ma w całym kraju osób, które chciałyby tymi dziećmi się zająć. Poprosiła 
mieszkańców o odzew w tej sprawie, a radnych o promowanie pieczy zastępczej. 
Pytań nie było.

Ad. pkt 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Powiatowego programu 
rozwoju pieczy zastępczej na lata 2021-2023.
Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały otrzymali radni 
w materiałach, który był przedmiotem posiedzenia Komisji Spraw Społecznych.
Pytań nie było.

Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Powiatowego programu rozwoju pieczy 
zastępczej na lata 2021-2023.
Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 
Wyniki imienne:
ZA (12)
Przemysław Burzyński, Marek Chyliński, Andrzej Cześnik, Zbigniew Kopczyński, 
Małgorzata Korpolińska, Sławomir Krystek, Jan Laskowski, Ewa Nowakowska, 
Sławomir Olejniczak, Kamil Różański, Sebastian Szczypecki, Dariusz Twardowski

NIEOBECNI (5)
Juliusz Gorzkoś, Jarosław Ocicki, Paweł Pakieła, Wojciech Adam Rychter, Mariusz 
Turalski

Rada Powiatu podjęła:
UCHWAŁĘ Nr 192.XXX.2021

w sprawie uchwalenia Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej na 
lata 2021-2023 \uchwała stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu/

Ad. pkt 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Powiatowego programu 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie 
na łata 2021 -  2025.
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały otrzymali radni 
w materiałach, który również był przedmiotem posiedzenia Komisji Spraw 
Społecznych.
Pani Dyrektor PCPR poinformowała, że Powiatowy program przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2021-2025 jest 
wymuszony chociażby tym faktem, że program który funkcjonował stracił swoją 
ważność, bo był do roku 2020. Oznajmiła, że Program wyznacza kierunki działań 
w zakresie przeciwdziałania przemocy. Powiedziała, że jeżeli chodzi o przemoc 
w rodzinie, to nie dotyka ona głównie członków rodzin w powiecie sierpeckim, ale 
i w całym kraju. Dotyka głównie kobiet, osób niepełnosprawnych i dzieci. W ramach 
tego programu podejmuje się współpracę z gminami, w których działają zespoły 
interdyscyplinarne, które zajmują się na swoim terenie przeciwdziałaniem przemocy.



W ramach tego programu i w ramach działalności PCPR-u jest wprowadzone 
poradnictwo prawne psychologiczne. Pani Dyrektor zaprosiła mieszkańców do 
korzystania, zapisywania się i korzystania z usług poradnictwa.
Pytań nie było.

Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Powiatowego programu przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2021 -  2025

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Wyniki imienne:
ZA (13)
Przemysław Burzyński, Marek Chyliński, Andrzej Cześnik, Zbigniew Kopczyński, 
Małgorzata Korpolińska, Sławomir Krystek, Jan Laskowski, Ewa Nowakowska, 
Sławomir Olejniczak, Paweł Pakieła, Kamil Różański, Sebastian Szczypecki, Dariusz 
Twardowski

NIEOBECNI (4)
Juliusz Gorzkoś, Jarosław Ocicki, Wojciech Adam Rychter, Mariusz Turalski 

Rada Powiatu podjęła:
UCHWAŁĘ Nr 193.XXX.2021

w sprawie uchwalenia Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na łata 2021 -  2025 /uchwała 
stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu/

Ad. pkt 16. 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 2020 /sprawozdanie stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu/. 
Przewodniczący Rady poinformował, że Sprawozdanie otrzymali radni 
w materiałach na sesję, również był przedmiotem omawiania Komisji Spraw 
Społecznych. Poprosił Panią Bogusławę Lewandowską -  Naczelnik Wydziału 
Oświaty i Zdrowia o zabranie głosu.
Naczelnik OZ powiedziała, że w roku 2020 obowiązywały dwie kwoty bazowe, 
ponieważ od 1 września 2021 r. obowiązywała podwyżka dla nauczycieli. Wyjaśniła, 
że od 1 stycznia do 31 sierpnia badanego roku, kwota bazowa wynosiła 
3337,55zł., natomiast od 1 września do 31 grudnia 3537,80zł. W związku 
z powyższym osiągnięto średnioroczne wynagrodzenia, w skład których wchodziły 
wszystkie składowe wynagrodzenia zawarte w art. 30a - Karty Nauczyciela. Dodała, 
że jest spora nadwyżka, która wynika z nadgodzin przydzielonych nauczycielom, 
pojawiających się dodatkowych zajęć z tytułu nauczania indywidualnego, 
z zindywidualizowanej ścieżki kształcenia, czy też kształcenia specjalnego zajęć 
rewalidacyjnych.



Pytań nie było.

Ad. pkt 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu zawierania umów najmu na czas oznaczony 
dłuższy niż 3 lata części gruntu, powierzchni oraz pomieszczenia w budynku 
pływalni na nieruchomości oddanej w trwały współzarząd Krytej Pływalni 
w Sierpcu.
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały otrzymali radni 
w materiałach. Był on również przedmiotem posiedzenia Komisji Infrastruktury 
i Bezpieczeństwa Publicznego.
Pytań nie było.

Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawierania umów najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata 
części gruntu, powierzchni oraz pomieszczenia w budynku pływalni na 
nieruchomości oddanej w trwały współzarząd Krytej Pływalni w Sierpcu.
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Wyniki imienne:
ZA (13)
Przemysław Burzyński, Marek Chyliński, Andrzej Cześnik, Zbigniew Kopczyński, 
Małgorzata Korpolińska, Sławomir Krystek, Jan Laskowski, Ewa Nowakowska, 
Sławomir Olejniczak, Paweł Pakieła, Kamil Różański, Sebastian Szczypecki, Dariusz 
Twardowski.

NIEOBECNI (4)
Juliusz Gorzkoś, Jarosław Ocicki, Wojciech Adam Rychter, Mariusz Turalski 

Rada Powiatu podjęła:
UCHWAŁĘ Nr 194.XXX.2021

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu 
zawierania umów najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata części gruntu, 
powierzchni oraz pomieszczenia w budynku pływalni na nieruchomości oddanej 
w trwały współzarząd Krytej Pływalni w Sierpcu /uchwała stanowi załącznik 
nr 19 do niniejszego protokołu/

Ad. pkt 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 
nieruchomości w drodze darowizny.
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały otrzymali radni 
w materiałach. Był on również przedmiotem posiedzenia Komisji Infrastruktury 
i Bezpieczeństwa Publicznego.
Pytań nie było.

Głosowano w sprawie:
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Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze 
darowizny.

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Wyniki imienne:
ZA (13)
Przemysław Burzyński, Marek Chyliński, Andrzej Cześnik, Zbigniew Kopczyński, 
Małgorzata Korpolińska, Sławomir Krystek, Jan Laskowski, Ewa Nowakowska, 
Sławomir Olejniczak, Paweł Pakieła, Kamil Różański, Sebastian Szczypecki, Dariusz 
Twardowski

NIEOBECNI (4)Juliusz Gorzkoś, Jarosław Ocicki, Wojciech Adam Rychter, Mariusz 
Turalski

Rada Powiatu podjęła:
UCHWAŁĘ Nr 195.XXX.2021

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny
/uchwała stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu/

Ad. pkt 19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania 
o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego 
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za III kwartał 2020 roku 
narastająco.
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały otrzymali radni 
w materiałach. Był on również przedmiotem posiedzenia Komisji Spraw 
Społecznych.

Przewodniczący Rady ogłosił 5 minut przerwy.

Po przerwie Przewodniczący Rady powitał Pana Roberta Makówkę Dyrektora 
SPZZOZ w Sierpcu oraz Panią Katarzynę Gajewską -  Główną Księgową.
Pan Dyrektor SPZZOZ przeprosił za spóźnienie. Wyjaśnił, iż prowadził rozmowę 
w sprawie uruchomienia ginekologii w szpitalu. Dodał, że podejmuje działania tak, 
żeby 1 marca część ginekologiczna została otwarta dla pacjentek. Pan Dyrektor 
powiedział, że III kwartał to był ten okres, kiedy nadrabiano straty z I półrocza, kiedy 
pojawiła się pandemia i z powodu covid-u należało ograniczyć pracę. Okres 
II półrocza był to okres, w którym pracowano głównie nad zwiększeniem operatywy, 
zwiększeniem ilości pacjentów do diagnostyki, jeżeli chodzi o oddział internistyczny. 
Podjęto także działania, które wynikały z planu naprawczego tak, żeby móc na koniec 
roku osiągnąć wynik dodatni. Uważa, że III kwartał wygląda już inaczej, niż okres 
pierwszego półrocza. Nadmienił, iż efektem działalności drugiego półrocza jest to, 
że szpital będzie miał wynik dodatni kolejny rok z rzędu, jako jeden z niewielu 
szpitali w Polsce. Myśli, że realizacja tych zadań, które założono półtora roku temu, 
przynosi efekty, że nawet ten trudny czas, jakim jest czas covid-u, pozwala w sposób 
odpowiedni zapanować nad finansami szpitala. Uważa, że nic się nie dzieje bez



wsparcia radnych, ponieważ efektem tych pozytywnych zmian jest cały proces 
inwestycyjny. Dodał, że III kwartał to jest właśnie ten okres, kiedy rozliczono 
większość inwestycji, które miały miejsce w 2020 roku, co na pewno pośrednio 
przeniosło się choćby na efektywność, jeżeli chodzi o ilość wykonywanych zabiegów 
operacyjnych, czy też o rozwinięcie części ortopedycznej czy urologicznej w szpitalu. 
Przewodniczący Rady powiedział, że w tabeli nr 1 - rachunek zysków i strat 
SPZZOZ jest wynik finansowy narastający za I i II kwartał, który wyniósł minus 
235.184,48zł., a wynik finansowy za III kwartał wynosi na minusie 32.000zł. To 
pokazuje, że wykonanie za III kwartał to jest suma w tej tabeli?
Pani Głowna księgowa odpowiedział, że jest to wynik III kwartału, czyli wynik od 
okresu od 1 lipca do 30 września: lipiec, sierpień, wrzesień. W tej tabeli jest wynik 
narastający od 1 stycznia do 30 września. W tym opisie pierwszy wynik to jest na 
koniec czerwca, a drugi wynik jest od 1 lipca do 30 września. Tylko ten okres wyjęty. 
Przewodniczący Rady zapytał, czy strata szpitala za III kwartał tylko wynosi 
32.214zł i czy dobrze to rozumiem?
Pani Główna księgowa odpowiedziała, że tak zgadza się, tylko za III kwartał. Pan 
Dyrektor powiedział, że w miesiącu październiku, ten wynik II półrocza jest już 
dodatni, a po rozliczeniu wszystkich procedur z Funduszem z całego roku, wynik na 
koniec roku na pewno będzie wynikiem dodatnim szpitala, ponieważ koniec roku to 
jest czas rozliczeń i przesunięć, nadwykonań, choćby części endoskopowej. Po 
rozliczeniu tego, co było robione w całym roku, szpital za 2020 rok będzie miał 
wynik dodatni.
Przewodniczący Rady powiedział, że w tabeli nr 4 - pozostałe formy wsparcia, 
które na rzecz SPZZOZ są na kwotę 140.000,00 złotych, to jest w 9 pozycji. Zapytał, 
czy to jest tylko forma wsparcia, czy to jest tylko za III kwartał, czy od stycznia 
narastająco.
Pani Główna Księgowa odpowiedziała, że narastająco od stycznia do września.
Pan Dyrektor powiedział, że po tym okresie, ponieważ była inicjatywa ze strony 
Pana Starosty i Państwa Radnych czy jako szpitala na kilku frontach próbowano 
pozyskać wsparcie dla szpitala. Uważa, że ta inicjatywa przyniosła bardzo pozytywne 
efekty, ponieważ udało pozyskać się pieniądze, zarówno z miasta w postaci zakupu 
sprzętu na potrzeby Izby Przyjęć. Ponadto jest wsparcie ze strony Mleczami i ze 
strony Carlsberga. Poinformował, że największy sukces to jest wsparcie przy udziale 
Ministra Aktywów Państwowych i Ministra Zdrowia, gdzie szpital otrzymał 
darowiznę w wysokości 2.000.200zł. Dodał, że jest to najwyższa kwota, jaką szpitale 
w Polsce otrzymały od Spółek Skarbu Państwa. Uważa, że to potężny sukces 
szpitala , a efektem tego będzie blisko lO.OOO.OOOzł na inwestycję w 2021 r. 
Stwierdził, że rok bieżący będzie najbardziej efektywnym rokiem w historii szpitala 
sierpeckiego.
Pan Starosta powiedział, że apel darczyńców, który został skierowany na początku 
listopada z dodatkowymi opisami, tak jak wspomniał Pan Dyrektor, znalazł swoje 
odzwierciedlenie w kwotach, które zostały przekazane. Pan Starosta podziękował 
Ministerstwu Aktywów Państwowych i wszystkim spółkom za środki, które zostały 
przekazane do szpitala: spółka PKP - Polskie Linie Kolejowe, Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Warszawie - 1.229.000zł, Zakład Robót Komunikacyjnych "Dom" 
w Poznaniu -  500,000 zł., Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe, spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdańsku — 400.000 zł. Pan Starosta



przypomniał projekty, które będą do realizacji w roku bieżącym, czy być może 
i w przyszłym, bo jeżeli by się nie udało wykonać tych zamierzeń w 2021 roku, to 
zostaną przesunięte na rok 2022.
Przewodniczący Rady zwrócił się do Pana Starosty i powiedział, że następny punkt 
będzie dotyczył przyjęcia planu finansowego.
Pan Dyrektor dodał, że łącznie darowizny w roku bieżącym wynoszą 2. 200.000,00 
zł., natomiast łączna kwota darowizn, jaka wpłynęła dla szpitala w 2020 roku, jest to 
319.661 zł.
Przewodniczący Rady powiedział, że to piękna kwota. Dodał, że radni otrzymają to 
w sprawozdaniu.
Więcej pytań nie było.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach 
i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki 
Zdrowotnej w Sierpcu za III kwartał 2020 roku narastająco.
Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

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

UCHWAŁĘ Nr 196.XXX.2021
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku 
finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej 
w Sierpcu za III kwartał 2020 roku narastająco.
/uchwała stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu/

Ad. pkt 20. Przyjęcie Planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu 
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu na 2021 r. /plan stanowi załącznik nr 22 
do niniejszego protokołu/.
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały otrzymali radni 
w materiałach, był on również omawiany na Komisji Spraw Społecznych Komisji 
Budżetu i Promocji Powiatu.
Pan Dyrektor powiedział, że na pewno jeszcze wiele podmiotów gdzieś pominął 
w darowiznach, ale jeżeli chodzi o covid to bardzo ważne było wsparcie gmin 
z powiatu sierpeckiego, dzięki którym pozyskano bardzo ważny sprzęt ratujący życie 
pacjentów covidowych, czyli aparaty do terapii wysoko przepływowej. Uważa, że to 
również była bardzo cenna inicjatywa. Stwierdził, że w tych czasach kiedy jest 
dyrektorem, był to taki czas gdzie gminy wspólnie uzgodniły stanowisko i potrzeby



najbardziej pilne, a więc sprzęt jak również umorzenie podatku. Podkreślił, że rok 
2020 pokazał, że był to rok ciężki bo rok covidowy, ale też pokazał, że wiele 
podmiotów i instytucji potrafi wspólnie działać i na pewno szpital to wsparcie 
docenia. W imieniu pracowników i swoim podziękował za sprzęt który szpital 
otrzymał i który uratował życie wielu ludziom. Pan Dyrektor powrócił do punktu 
dotyczącego planu finansowego na rok 2021. Powiedział, że stara się realizować cały 
czas te założenia, które zostały określone pod koniec 2019 roku w planie 
naprawczym. Efektem działań na pierwszym miejscu jest utrzymanie płynności 
finansowej szpitala. Nadmienił, iż w roku 2021 kopiuje założenia z 2020 roku. 
Dodał, że I półrocze jest tym półroczem, w którym niejako szpital trochę się zadłuża 
i ten wynik na pewno przez I półrocze będzie wynikiem, kiedy będziemy notować 
stratę. Natomiast patrząc z punktu widzenia cyklu rozliczeń z Narodowym 
Funduszem Zdrowia, będzie chciał wypracowywać wynik dodatni w II półroczu. 
Takie jest też założenie w roku bieżącym, gdzie początek będzie tym trudnym 
okresem, natomiast później będzie się nadrabiać. Stwierdził, że na pewno jest to rok 
trudny, z takiego powodu, że kończą się umowy ryczałtowe. Obecnie podejmowane 
są rozmowy ze szpitalami. Dodał, że rozmawiał z dyrekcją Narodowego Funduszu 
Zdrowia w Warszawie o planach finansowania na rok bieżący i jest przymiarka do 
tego, że prawdopodobnie będą przedłużane ryczałty, które są do końca czerwca, ale 
decyzji ostatecznej nie ma. Uważa, że z punktu widzenia szpitala , zależałoby na 
tym, żeby tak się zdarzyło, ponieważ wiadomo, że cały czas jest problem z realizacją 
w pełni kontraktu ryczałtu, ponieważ szpital w części nadal jest szpitalem 
covidowym . Stwierdził, że pod znakiem zapytania jest to finansowanie, każdego 
miesiąca czeka na informację, jakie pieniądze w danym miesiącu otrzyma. Na pewno 
dopóki szpital będzie covidowym, tak cały czas ten stan niepewności będzie. Starają 
się cały czas podtrzymać płynność finansową, podtrzymać ten okres zadłużenia, 
jeżeli chodzi o płatności faktur do miesiąca, czy też półtora miesiąca. Nadmienił, iż 
trwają rozmowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, żeby uruchomić dodatkowe 
poradnie, czy też uruchomić dostęp do tomografii ambulatoryjnej. Dodał, iż ma 
zapewnione ze strony dyrekcji Narodowego Funduszu Zdrowia, żeby jeszcze w tym 
kwartale zostanie ogłoszony konkurs, mimo pandemii, na tomografię ambulatoryjną. 
Wierzę, że jeżeli to by się wydarzyło, no to w okolicach marca, kwietnia byłaby 
szansa na to, żeby pozyskać także dodatkowe środki z Narodowego Funduszu 
Zdrowia oraz z tych badań, które mogłyby być wykonywane dla pacjentów 
ambulatoryjnych. Zakłada, że w okolicach półrocza będzie chciał dokonać pewnej 
aktualizacji, ponieważ będzie wiedział jakie finansowanie jest przeznaczone na 
II półrocze, bo tego na dzień dzisiejszy żadna instytucja, żaden szpital nie wie, jak to 
będzie wyglądało, właśnie z tego powodu, że ryczałty są do końca czerwca.
Pan Wicestarosta powiedział, że była rozmowa o planach inwestycyjnych i ich 
wykonawstwie oraz koncepcji. Zaproponował spotkanie z Panem dyrektorem na 
dzień 19 lutego br. na którym można będzie ustalić pewne sprawy.
Pan Dyrektor odpowiedział, że jak najbardziej jest gotowy na rozmowy. Dodał, że 
w bieżącym tygodniu zostało podjętych kilka kluczowych decyzji dotyczących 
inwestycji, które również mogą się przesunąć na rok przyszły. Uważa, że ta droga 
która została obrana, daje duże szanse, żeby można zamknąć trzy główne etapy 
inwestycji w miesiącu listopad czy grudzień. Dodał, że te szczegóły przedstawi 
zarządowi, ponieważ pewne działania zostały podjęte i prace już się toczą.



Pan Starosta ponownie podziękował firmom, instytucjom, osobom prywatnym, 
samorządom, które przekazały darowizny i odpowiedziały na apel. Wspomniał
0 inwestycja które będą realizowane: winda 730.000zł, parking 800. OOOzł, rezonans 
5.000.000zł. Stwierdził, że są to dosyć pokaźne środki finansowe, które są do 
efektywnego wydania. Nadmienił, iż kwota 1.500.OOOzł w budżecie powiatu jest 
również przeznaczona na inwestycje w szpitalu.
Pan Przewodniczący powiedział, Pan Dyrektor i Pan Starosta wspomniał, że kwotę
1.500.000 zł Rada Powiatu w uchwale budżetowej w grudniu wyasygnowała po raz 
kolejny. Dodał, że w roku ubiegłym była to kwota 2.100.OOOzł, w tym roku jest
1.500.000 zł. Dodatkowo ponad 2.000.000 zł od darczyńców, ponad 6.500.000 zł 
wsparcie od rządu. Podkreślił, iż od Pana Marszałka w dobie pandemii była bardzo 
duża pomoc w środki higieny osobistej i urządzenia medyczne, kardiomonitory, 
również docierały z każdej stron. Pan Przewodniczący bardzo serdecznie 
podziękował wszystkim darczyńcom, wszystkim osobom, które się przyczyniły, 
przede wszystkim personelowi szpitala, który na tej drodze w walce z covidem był 
na pierwszej linii pomocy oraz całej administracji. Życzy i dopinguje, aby tomograf 
komputerowy również otrzymał jak najszybciej kontrakt, żeby mieszkańcy mogli 
z niego korzystać, bo po to jest to urządzenie zakupione z budżetu Starostwa. Życzył 
również, aby Pan Dyrektor, Pani księgowa oraz Zarząd te inwestycje na 10.000.OOOzł 
wykonali.
Pan Starosta wspomniał o kwocie 300.OOOzł i sytuacji związanej covidem. Dodał, że 
szpital od 2 listopada ubiegłego roku jest szpitalem covidowym i jest duża 
niepewność, co może się tak naprawdę zdarzyć. Nadmienił, iż stawiano zarzuty, że 
sprowadzamy epidemię do Sierpca, ale myśli, że to posunięcie było słusznym 
posunięciem, ponieważ starano się zabezpieczyć pacjentów, ale też i bezpieczeństwo 
szpitala. Dodał, że powoli otwierane są oddziały i szpital powraca do normalności. 
Pan Dyrektor powiedział, że jeżeli chodzi o covid, ostatnią decyzją Pana Wojewody, 
liczba łóżek, to są 42 łóżka covid-owe plus 3 dla pacjentów tych, u których jest 
podejrzenie covid-u. Dodał, że od listopada, kiedy szpital był w pełni całym 
szpitalem covidowym, jest to duże zmniejszenie. Wie, że po tych 2 i pół miesiącach 
ta decyzja była na pewno trudna dla pacjentów, mieszkańców powiatu, że szpital 
został zamknięty, natomiast oceniając po czasie, uważa, że była to bardzo dobra 
decyzja. Wie, że w tym trudnym czasie, takie trudne miesiące to były listopad
1 początek stycznia, gdzie większość pacjentów to byli pacjenci z Sierpca, czy 
z powiatu sierpeckiego, którzy mieli zagwarantowaną opiekę medyczną. Dodał, iż 
personel szpitala wywiązał się w sposób znakomity. Dodał, że wielokrotnie już 
dziękował, ale na pewno należą się wielkie słowa uznania dla osób, które walczą 
z pandemią. Oznajmił, iż takie oceny były zarówno po kontroli w szpitalu z Urzędu 
Wojewódzkiego, czy Narodowego Funduszu Zdrowia. Wiele osób mówiło, że jest 
pod wrażeniem tego, jak udało zorganizować się pracę i przede wszystkim jak 
pracowali pracownicy. Stwierdził, że pracownicy szpitala nie uciekli na zwolnienia, 
wszyscy włączyli się we wspólną walkę. Nadmienił, iż cały czas część pacjentów 
wymaga długotrwałego leczenia, są to stany bardzo ciężkie ale też należy podkreślić 
to, co jest ważne, że jeżeli chodzi o powiat sierpecki, tych zachorowań, które 
kwalifikują się do hospitalizacji jest dużo mniej. Poinformował, iż planuje 
w najbliższym czasie otwarcie poszczególnych oddziałów, ale należy czuwać i być 
w pogotowiu, ponieważ po informacjach w mediach i informacjach które otrzymuje



z Narodowego Funduszu Zdrowia, Ministerstwa, należy się spodziewać kolejnej fali 
zachorowań. Ma nadzieję, że mieszkańców powiatu sierpeckiego ta fala ominie 
i faktycznie będzie się wracać do normalności.
Pan Starosta poinformował o przychodni w Goleszynie. Dodał, że meble zostały 
zakupione, pacjenci do przychodni się zapisują. Oznajmił, iż wraz z Wicestarostą 
dokonali odwiedzin przychodni w której jest już zapisanych ponad 700 osób. Dodał, 
iż rozmawiał z panem Wójtem Krzysztofem Korpolińskim na temat zapisów do 
przychodni, aby pozyskać jak najwięcej pacjentów. W spotkaniu uczestniczyli też 
Pan Dyrektor, była Pani Sołtys, był pan radny z tamtego terenu.
Pan Dyrektor powiedział, że prowadzone są działania, jeżeli chodzi o podstawową 
opiekę zdrowotną, aby POZ funkcjonowało przyjmując pacjentów a nie tylko 
telefonicznie. Dodał, iż przez cały czas covidu przychodnia funkcjonowała w sposób 
normalny, od lutego została uruchomiona przychodnia w Goleszynie. Myśli, że te 
przychodnie zyskają zaufanie pacjentów. Dodał, że od 1 stycznia pozyskano blisko 
1500 nowych pacjentów, tyle osób zapisało się do przychodni. Uważa, że ta ciężka 
praca, która została wykonana w roku ubiegłym i te pierwsze działania związane 
z uruchomieniem POZ-u w nowej lokalizacji, zatrudnienie nowych specjalistów 
przyniesie efekty. Poinformował, że ze środków darczyńców zostanie zakupimy 
aparat USG, który będzie pracował na potrzeby POZ-u, a pacjenci będą mogli niejako 
od ręki w trakcie takie badanie wykonać, a nie czekać w kolejkach na podanie 
terminów. Ponadto ośrodek w Goleszynie też jest ważną placówką, bo jest placówką 
poza Sierpcem. Chcę pokazać, że faktycznie jako SPZZOZ potrafi tę pracę 
odpowiednio zorganizować. W przychodniach będzie chciał organizować różne akcje 
zdrowotne poza pakietem, który finansuje Narodowy Fundusz Zdrowia. Uważa, że 
jako podmiot publiczny powinno się jak najszerzej dbać o zdrowie pacjentów 
i proponować szeroki wachlarz badań, którymi dysponują przychodnie. 
Poinformował, że w niedługim czasie ze środków darczyńców zostanie zakupiony 
bardzo nowoczesny aparat RTG, aby cała diagnostyka obrazowa w Sierpcu była na 
najwyższym poziomie, wręcz światowym, a mieszkańcy będą dumni, że mają taką 
placówkę.
Więcej pytań nie było.

Ad. pkt 21. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego 
na lata 2021 -2035.
Przewodniczący Rady poinformował, iż projekt uchwały otrzymali radni 
w materiałach, był on również przedmiotem posiedzenia Komisji Budżetu i Promocji 
Powiatu. Poprosił Pana Skarbnika o zabranie głosu.
Pan Skarbnik omówił uchwały zmieniającej Wieloletnia Prognozę Finansową na 
lata 2021-2035 oraz zmian w uchwale budżetowej na rok 2021. Powyższe omówione 
zmiany są zamieszczone w uzasadnieniu do podjętych uchwał.

Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2021 -  2035.
Wyniki głosowania
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ZA: 13, PRZECIW: O, WSTRZYMUJĘ SIĘ: O, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Wyniki imienne:
ZA (13)
Przemysław Burzyński, Marek Chyliński, Andrzej Cześnik, Zbigniew Kopczyński, 
Małgorzata Korpolińska, Sławomir Krystek, Jan Laskowski, Ewa Nowakowska, 
Sławomir Olejniczak, Paweł Pakieła, Kamil Różański, Sebastian Szczypecki, Dariusz 
Twardowski 
NIEOBECNI (4)
Juliusz Gorzkoś, Jarosław Ocicki, Wojciech Adam Rychter, Mariusz Turalski 
Rada Powiatu podjęła:

UCHWAŁĘ Nr 197.XXX.2021
zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Powiatu Sierpeckiego na lata 2021 -  2035 /uchwała stanowi załącznik nr 23 do 
niniejszego protokołu/

22. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 
w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2021 r.
Pytań nie było.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia w sprawie uchwalenia 
Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2021 r.

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Wyniki imienne:
ZA (13)
Przemysław Burzyński, Marek Chyliński, Andrzej Cześnik, Zbigniew Kopczyński, 
Małgorzata Korpolińska, Sławomir Krystek, Jan Laskowski, Ewa Nowakowska, 
Sławomir Olejniczak, Paweł Pakieła, Kamil Różański, Sebastian Szczypecki, Dariusz 
Twardowski 
NIEOBECNI (4)
Juliusz Gorzkoś, Jarosław Ocicki, Wojciech Adam Rychter, Mariusz Turalski 
Rada Powiatu podjęła:

UCHWAŁĘ Nr 198.XXX.2021
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia w sprawie uchwalenia Budżetu 
Powiatu Sierpeckiego na 2021 r. /uchwała stanowi załącznik nr,24 do niniejszego 
protokołu/

Ad. pkt 23. Przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Powiatu 
W Sierpcu za rok 2020 /sprawozdanie stanowi załącznik nr 25 do niniejszego 
protokołu/.
Przewodniczący Rady poinformował, iż powyższe sprawozdanie radni otrzymali 
w materiałach.
Pytań i uwag nie było.
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Głosowano w sprawie:
Przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Powiatu w Sierpcu za rok 2020.

Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 5

Wyniki imienne:
ZA (12)
Przemysław Burzyński, Andrzej Cześnik, Zbigniew Kopczyński, Małgorzata 
Korpolińska, Sławomir Krystek, Jan Laskowski, Ewa Nowakowska, Sławomir 
Olejniczak, Paweł Pakieła, Kamil Różański, Sebastian Szczypecki, Dariusz 
Twardowski 
NIEOBECNI (5)
Marek Chyliński, Juliusz Gorzkoś, Jarosław Ocicki, Wojciech Adam Rychter, 
Mariusz Turalski
Przewodniczący Rady poinformował, iż powyższe Sprawozdanie zostało przyjęte.

Ad. pkt 24. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu pracy 
Rady Powiatu w Sierpcu na 2021 r.
Przewodniczący Rady poinformował, iż proponowany Plan pracy na rok 2021 
otrzymali radni w materiałach.
Pytań i uwag nie było.

Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu pracy Rady Powiatu w Sierpcu na 
2021 r.
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Wyniki imienne:
ZA (13)
Przemysław Burzyński, Marek Chyliński, Andrzej Cześnik, Zbigniew Kopczyński, 
Małgorzata Korpolińska, Sławomir Krystek, Jan Laskowski, Ewa Nowakowska, 
Sławomir Olejniczak, Paweł Pakieła, Kamil Różański, Sebastian Szczypecki, Dariusz 
Twardowski 
NIEOBECNI (4)
Juliusz Gorzkoś, Jarosław Ocicki, Wojciech Adam Rychter, Mariusz Turalski 
Rada Powiatu podjęła:

UCHWAŁĘ Nr 199.XXX.2021
w sprawie zatwierdzenia Planu pracy Rady Powiatu w Sierpcu na 2021 r.
/uchwała stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu/

Ad. pkt 25. Wnioski i i oświadczenia radnych.
Pan Starosta poinformował, iż zadzwoniła do Starostwa Pani Anna Polańska, która 
zaproponowała przesłanie wzoru umowy na dzierżawę działek pod farmę



fotowoltaiczną w dwóch formatach. Dodał, iż świadkiem rozmowy był Pan 
Wicestarosta. Rozmowa była również na temat fotowoltaiki. Stwierdził, że powiat 
ma pokaźny areał, jeżeli chodzi o hektary, ale to jest ziemia rolnicza i uprawna. 
Dodał, że obecnie jest tam dzierżawca, który wykonuje pracę zgodnie z rzemiosłem 
prawidłowej działalności na terenach rolnych. Poprosił Panią o przesłanie oferty. 
Poproszono w tej sprawie o opinie prawnika i stwierdzono, że powiat posiada ziemię 
uprawną, jest dzierżawca i na razie odstąpiono od tej sprawy. Ponadto powiedział, że 
dobrze, że powiat posiada zasoby ziemi, która jest w zainteresowaniu wielu osób 
i firm.
Pan Wicestarosta powiedział, iż był świadkiem tej rozmowy o której wspomniał Pan 
Starosta. Dodał, że jest podobnego zdania, że jest to ziemia dobrej klasy, jest 
dzierżawca, a przed podjęciem takiej decyzji naprawdę trzeba się głęboko 
zastanowić. Po pewnym czasie ten grunt na pewno zostanie w jakim stopniu 
wyjałowiony i trzeba będzie przywrócić go do użytkowania i usunięcia tych 
wszystkich elementów zamontowanych trwale w gruncie. Uważa, że to wszystko 
wymaga zawsze głębokiego przeanalizowania i zastanowienia się. Stwierdził, że jest 
dzierżawca, ziemia jest dobrej klasy i niech na razie będzie użytkowana rolniczo. 
Radny Pan Zbigniew Kopczyński powiedział, że już wcześniej informował o takiej 
sytuacji, że w szpitalu przeprowadzane są szczepienia covidowe. Placówką, która 
zajmuje się bezpośrednio wprowadzaniem osób do szczepień, jest przychodnia na 
ul. Słowackiego i jest podany numer telefonu. Stwierdził, że nie można się 
dodzwonić, nie można się zarejestrować. Nadmienił, że nie chodzi o osoby w wieku 
do 60 roku życia, tylko bardziej interweniuje w sprawie osób, które są powyżej 70. 
Wie, że można SMS-em, można zadzwonić na infolinię, jednakże są informacje 
przekazywane takie, że odsyłają nas tam, gdzie są wolne miejsca, czyli do Radomia, 
do Ostrołęki, do Ostródy. Uważam, że nie tędy droga, bo te osoby chcą się zaszczepić 
na miejscu. Poprosił Pan Starostę, aby zareagował i sprawdził, na jakich zasadach jest 
prowadzona rejestracja dla osób w naszej przychodni, jeżeli chodzi o szczepienia 
covidowe. Dodał, że próbował osobiście się dodzwonić, bo ma takie 3 osoby 
powyżej 70 roku życia, żeby je zarejestrować na szczepienie, jednakże przez cały 
dzień 8 godzin nie zdołał się połączyć . Prosił o informację na następną radę, jak 
wygląda sytuacja ze szczepieniami, jeżeli chodzi o kwestię osób, ile tych szczepień 
jest prowadzonych, gdzie i kto to prowadzi, czy są zewnętrzne firmy proszone. 
Słyszał również, że w DPS zamiast szpital, który zatrudnia taką dużą liczbę 
pielęgniarek uprawnionych do szczepień, przekazane zostało to szczepienie komuś 
innemu. Stwierdził, iż wolałby,aby to nasze pielęgniarki zarabiały pieniążki, a nie 
obce firmy zewnętrzne. Poprosił o informację na następną radę - o liczbie szczepień, 
kto odpowiada za te szczepienia, gdzie można się zarejestrować w jakiś sposób, czy 
ewentualnie inne informacje dotyczące szczepień na covid.
Pan Starosta powiedział, że to sygnalizował Pan Radny Zbigniew Kopczyński miał 
okazję poruszyć ten temat na spotkaniu u Pana Dyrektora. Dodał, że zaproszona była 
pani koordynator, która zajmuje się szczepieniami w szpitalu i w przychodni. Dodał, 
że do szczepień upoważniona jest przychodnia na ul. Słowackiego, jak również 
pracownik szpitala, który otrzymuje bezpośrednie informacje z Narodowego 
Funduszu Zdrowia. Oznajmił, że otrzymał informację, że nie jest prowadzona 
dodatkowa rejestracja szczepień. Telefon, rzeczywiście nie zawsze odbiera, ale to ma 
związek z tym, że może akurat dana osoba jest nieobecna, ale to też nie jest
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usprawiedliwieniem, żeby nie można było się w ogóle dodzwonić. Pan Starosta 
powiedział, iż poprosił i zobowiązał wszystkich na spotkaniu u Pana Dyrektora, żeby

powiatowej STOP COYID. Dodał, że infolinia STOP COYID to jest też jak gdyby

poszczególnych gmin i powiatów które są zobowiązane do utworzenia takiego 
telefonu. Dodał, że jako powiat chce pomóc w tej całej sytuacji i też postanowił 
uruchomić telefon. Nadmienił, iż ten pomysł był już od połowy grudnia, kiedy to 
sformułowano list Bożo Narodzeniowy i Noworoczny do sołtysów gmin naszego 
powiatu i tam ten temat został już poruszony. Obecnie już ten telefon funkcjonuje 
i jest obsługiwany przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej, 
gdzie można uzyskać odpowiednie informacje. Nadmienił, iż też pytał o szczepienia 
w DPS, gdzie było wykonywane przez przychodnię prywatną, jedną z przychodni 
z naszego miasta. Powiedział, iż uzyskał informację, że to jak gdyby zapadło na 
szczeblu już wyższym i taką informację przyjął. Dodał, że przyjął taką informację 
i uważał ją za wiarygodną. Podkreślił, iż szczepienia w Dom Pomocy Społecznej się 
odbyły, odbyła się już druga tura szczepień. Z tego co wie nie wszyscy wyrazili 
zgodę na szczepienie z różnych względów. Pan Starosta powiedział, że z tej wiedzy 
którą posiada i którą uzyskał będąc w szpitalu na spotkaniu, tych szczepionek 
przybywa do nas 30 sztuk. Czyli praktycznie można zaszczepić 30 osób. Nadmienił, 
iż w przychodni na ul. Słowackiego nie jest prowadzona jakaś druga lista. Jeżeli ktoś 
się zarejestrował Online, czy przez infolinię, to jest wiążące i z tego tytułu to 
zarejestrowanie jest ważne i trzeba czekać na swoją kolejkę . Informowani są 
pacjenci często SMS-em i tak jak Radny wspomniał, że też otrzymują czasami 
propozycje zaszczepienia gdzieś dalej. Też takie sytuacje dotarły do nas , a z czym 
jest to związane - nie wie, być może z tym, że akurat gdzieś w innym miejscu jest 
wolna szczepionka i w tym momencie można się zaszczepić. Stwierdził, iż chcą to 
czynić na swoim terenie ponieważ przychodnie są przygotowane. Stwierdził, że są 
punkty szczepień na terenie powiatu i na terenie gmin. Praktycznie w każdej gminie 
jest przychodnia która szczepi, a w naszym mieście są trzy: jest to przychodnia na 
Słowackiego i dwie prywatne. Dodał, że takie informacje może przekazać.
Pan Wicestarosta potwierdził wypowiedź Pana Starosty. Odnośnie szczepienia w DPS 
powiedział, że były takie informacje, że to odgórnie zostało wyznaczone przez 
system. Dodał, że jeżeli będą jakieś nowe informację to zostaną przekazane.

Ad. pkt 26. Sprawy różne.
Spraw różnych nie było.

Ad. pkt 27. Zamknięcie obrad.
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął XXX sesję Rady 
Powiatu w Sierpcu

Przewodniczący

jak największa liczba informacji była przekazywana do utworzonej infolinii

odzew na prośbę Pana Wojewody, który rozporządzeniem odniósł się do
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LISTA OBECNOŚCI “  Nr .....do protokotu
z obrad Sesji Rady Powiatu

RADNYCH Nr joy.z dn .
RADY POWIATU W SIERPCU 

na obradach XXX sesji w dniu 12 lutego 2021r.

Sesja przeprowadzona online

Lp . N A Z W IS K O  I IM IĘ P o d p is

1. Burzyński Przemysław ObeC^o\
A

2. Chyliński Marek Piotr
O&ćcruj

3. Cześnik Andrzej Sławom ir J c  
Oc€ C/a I

4 Gorzkoś Juliusz
/

/\u e c b e cnAS

5. Kopczyński Zbigniew oC ecitoy  ~

6. Korpolińska Małgorzata V.
Obecno^

7. Krystek Sławom ir Grzegorz y  v  (ja COtC r^
H

8. Laskowski Jan
Obecną

9. Nowakowska Ewa Danuta ~
o te  cn a

10. Ocicki Jarosław Andrzej

11. Olejniczak Sławom ir Paweł ObeaiAy
(.■

___ _
12. Pakieła Paweł

13. Różański Kamil Jan ~T
/

14. Rychter Wojciech Adam

15. Szczypecki Sebastian ~7j
obecnej

16. Turalski Mariusz
/'uuObeCiuą

17. Twardowski Dariusz Mieczysław



Zał. Nr .... ćo protokołu

z obrad Sesji Rady Powiatu Sierpc, dnia 5.02.2021 r.
Nr z dn. AŁ@Ł.fó ̂

Na podstawie art. 15 ust.l ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 
powiatowym ( t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 920), § 12 ust. 1 i § 13 ust. 4 Statutu Powiatu 
Sierpeckiego zwołuję obrady XXX sesji Rady Powiatu w Sierpcu na dzień 
12 lutego 2021 r. (tj. piątek) o godzinie 9:00 -  online.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza obrad.
2. Przyjęcie protokołu Nr XXIX.2020 z dnia 29 grudnia 2020r.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Zapoznanie się ze Sprawozdaniem z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 
Powiatu Sierpeckiego za rok 2020.
5. Zapoznanie się z informacją Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony 
Środowiska dotyczącą przeprowadzonych kontroli na terenie powiatu sierpeckiego 
roku 2020.
6. Zapoznanie się informacją z realizacji zadań z zakresu ochrony roślin i nasiennictwa 
na terenie powiatu sierpeckiego.
7. Zapoznanie się z informacją Komendanta Powiatowego Policji w Sierpcu o stanie 
bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu sierpeckiego w 2020 roku.
8. Zapoznanie się z informacją Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej 
w Sierpcu dotyczącą stanu bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz 
o zagrożeniach pożarowych powiatu.
9. Zapoznanie się z informacją Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno -  
Epidemiologicznej w Sierpcu dotyczącą bezpieczeństwa Powiatu Sierpeckiego w roku 
2020 .

10. Informacje Przewodniczącego, Przewodniczących Komisji i oświadczenia 
Przewodniczących Klubów.
11. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
12. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Sierpcu za rok 2020 oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
13. Zapoznanie się ze Sprawozdaniem z działalności i efektów pracy Organizatora 
rodzinnej pieczy zastępczej oraz zestawienie potrzeb w zakresie systemu pieczy 
zastępczej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Powiatowego programu rozwoju pieczy 
zastępczej na lata 2021-2023.
15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Powiatowego programu przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2021 -  2025.
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16. 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 2020.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawierania umów najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata 
części gruntu, powierzchni oraz pomieszczenia w budynku pływalni na nieruchomości 
oddanej w trwały współzarząd Krytej Pływalni w Sierpcu.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze 
darowizny.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach 
i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki 
Zdrowotnej w Sierpcu za III kwartał 2020 roku narastająco.
20. Przyjęcie Planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki 
Zdrowotnej w Sierpcu na 2021 r.
21. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2021 -  2035.
22. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia w sprawie 
uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2021 r.
23. Przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Powiatu w Sierpcu za rok 2020.
24. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu pracy Rady Powiatu w Sierpcu na 
2021 r.
25. Wnioski i i oświadczenia radnych.
26. Sprawy różne.
27. Zamknięcie obrad.
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