
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 3

Rok 2021

S P R A W A

PROTOKÓŁ NR XXXII 
Z OBRAD SESJI 

RADY POWIATU W SIERPCU

w dniu 20 kwietnia 202lr.

Rozpoczęto 20 kwietnia 2021 r.

Zakończono 20 kwietnia 2021r.



Rada Powiatu Sierpeckiego

Protokół Nr XXXII.2021 
z obrad Rady Powiatu w Sierpcu 

w dniu 20 kwietnia 2021 r.

Obrady rozpoczęto w dniu 20 kwietnia 2021r.r. o godz. 9:00. 
Obrady prowadzone był online.
W posiedzeniu wzięło udział 12 członków.

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

Nieobecni:
1. Juliusz Gorzkoś
2. Jan Laskowski.
3. Ewa Nowakowska
4. Jarosław Ocicki
5. Mariusz Turalski

Ad. pkt 1
Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza obrad. 
Pan Przewodniczący otworzył XXXII sesję Rady Powiatu w Sierpcu w trybie online. 
Stwierdził ustawowe kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
W obradach sesji obecnych było 12 radnych /lista obecności stanowi załącznik nr 1 do 
niniejszego protokołu/.
Na sekretarza obrad Przewodniczący Rady Powiatu powołał Radnego Pana Zbigniewa 
Kopczyńskiego.

Ad. pkt 2.
Przyjęcie protokołów: Nr XXX.2021 z dnia 12 lutego 2021r. Nr XXXI.2021 z dnia 
2 kwietnia 2021 r.
Uwag do protokołu nie było.
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Głosowano w sprawie:
Przyjęcie protokołu: Nr XXX.2021 z dnia 12 lutego 202lr.

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

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

Głosowano w sprawie:
Przyjęcie protokołu: Nr XXXI.2021 z dnia 2 kwietnia 202lr. ^

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

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

Ad. pkt 3.
Ustalenie porządku obrad.
Przewodniczący Rady poinformował, iż proponowany porządek obrad sesji otrzymali ^ 
radni w materiałach, który przedstawia się następująco:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza obrad.
2. Przyjęcie protokołów:

Nr XXX.2021 z dnia 12 lutego 2021 r.
Nr XXXI.2021 z dnia 2 kwietnia 202lr.

3. Ustalenie porządku obrad.
4. Informacje Przewodniczącego, Przewodniczących Komisji i oświadczenia 
Przewodniczących Klubów.
5. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
6. Zapoznanie się z oceną zasobów pomocy społecznej za rok 2020.
7. Zapoznanie się ze Sprawozdaniem z wykonania Planu finansowo -  rzeczowego 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2020r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej przez Panią Katarzynę 
Szadkowską.
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9. Podjęcie uchwały w sprawie uznania w części za zasadną petycji wielokrotnej 
dotyczącej wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających, wyposażonych 
w silniki o napędzie spalinowym na jeziorze Urszulewskim i jeziorze Szczutowskim, 
z wyłączeniem służb oraz jednostek Gospodarstwa Rybackiego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających, 
wyposażonych w silniki o napędzie spalinowym na Jeziorze Szczutowskim i na Jeziorze 
Urszulewskim w granicach powiatu sierpeckiego.
11. Zapoznanie się z informacją o umorzeniu, odroczeniu lub rozłożeniu na raty należności 
pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, należnych Powiatowi Sierpeckiemu lub 
jego jednostkom podległym w roku 2020.
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2021-2035.
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu 
Sierpeckiego na 202 lr.
14. Wnioski i i oświadczenia radnych.
15. Sprawy różne.
16. Zamknięcie obrad.
/porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu/.

Przewodniczący Rady poinformował, iż w dniu 19 kwietnia 202lr. wpłynął wniosek 
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji dotyczący projektów uchwał objętych porządkiem 
obrad XXXII sesji Rady Powiatu w Sierpcu.
Przewodniczący Rady odczytał w/w wniosek, który stanowi załącznik nr 3 do 
niniejszego protokołu.

Głosowano w sprawie:
Głosowanie w sprawie zdjęcia z porządku obrad XXXII sesji Rady Powiatu pkt 9 i pkt 10. 

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

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

Głosowano w sprawie:
Głosowanie porządku obrad po zmianie.

Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 5 
Wyniki imienne:
ZA (12) Przemysław Burzyński, Marek Chyliński, Andrzej Cześnik, Zbigniew 
Kopczyński, Małgorzata Korpolińska, Sławomir Krystek, Sławomir Olejniczak, Paweł



Pakieła, Kamil Różański, Wojciech Adam Rychter, Sebastian Szczypecki, Dariusz
Twardowski
NIEOBECNI (5)
Juliusz Gorzkoś, Jan Laskowski, Ewa Nowakowska, Jarosław Ocicki, Mariusz Turalski

W związku z powyższym porządek obrad sesji przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza obrad.
2. Przyjęcie protokołów:

Nr XXX.2021 z dnia 12 lutego 2021 r.
Nr XXXI.2021 z dnia 2 kwietnia 2021 r.

3. Ustalenie porządku obrad.
4. Informacje Przewodniczącego, Przewodniczących Komisji i oświadczenia 
Przewodniczących Klubów.
5. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
6. Zapoznanie się z oceną zasobów pomocy społecznej za rok 2020.
7. Zapoznanie się ze Sprawozdaniem z wykonania Planu finansowo -  rzeczowego
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2020r. ^
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej przez Panią Katarzyn™ 
Szadkowską.
9. Zapoznanie się z informacją o umorzeniu, odroczeniu lub rozłożeniu na raty należności 
pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, należnych Powiatowi Sierpeckiemu lub 
jego jednostkom podległym w roku 2020.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2021-2035.
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu 
Sierpeckiego na 202 lr.
12. Wnioski i i oświadczenia radnych.
13. Sprawy różne.
14. Zamknięcie obrad.

Ad. pkt 4.
Informacje Przewodniczącego, Przewodniczących Komisji i oświadczeni^ 
Przewodniczących Klubów.
Przewodniczący Rady poinformował, iż w okresie między sesjami do Biura Rady 
i Zarządu wpłynęły następujące pisma:
1. Pismo Zarządu Zakładowej Organizacji Związkowej Ogólnopolskiego Związku 
Zawodowego Pielęgniarek i Położnych przy SPZZOZ w Sierpcu informujące o zmianie 
Przewodniczącej Zakładowej Organizacji Związkowej do czasu wyboru na funkcję /pismo 
stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu/.
2. Odpowiedź Pana Roberta Makówki -  Dyrektora SPZZOZ w Sierpcu na zapytanie 
Radnego pana Zbigniewa Kopczyńskiego w sprawie przeprowadzanych na terenie 
powiatu sierpeckiego szczepień przeciwko Covid -  19 /pismo stanowi załącznik nr 5 do 
niniejszego protokołu/.
3. Życzenia świąteczne od Opactwa Benedyktynek w Sierpcu !pismo stanowi załącznik nr 
6 do niniejszego protokołu/.
4. Informacja dotycząca „Bezrobocia w powiecie sierpeckim wg stanu na dzień 31 marca
2021 r jpismo stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu/.
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5. Pismo z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dotyczące informacji o rozpatrzonych 
w 2020 r. skargach i wnioskach Ipismo stanowi załącznik nr do niniejszego protokołu/. 
Przewodniczący Rady podziękował za przesłane życzenia z okazji świąt Wielkanocnych.

Pan Paweł Pakieła -  Przewodniczący Komisji Budżetu i Promocji Powiatu
poinformował, iż w okresie międzysesyjnym w dniu 19 kwietnia 2021r. odbyło się jedno 
posiedzenie Komisji Budżetu i Promocji Powiatu, na którym zapoznano się z informacją 
o umorzeniu, odroczeniu lub rozłożeniu na raty należności pieniężnych mających 
charakter cywilnoprawny, należnych Powiatowi Sierpeckiemu lub jego jednostkom 
podległym w roku 2020. Ponadto pozytywnie zaopiniowano dwa projekty uchwał: 
zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Sierpeckiego na lata 2021-2035 i zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu 
Powiatu Sierpeckiego na 202lr. Komisja Budżetu i Promocji Powiatu podjęła w wyniku 
głosowania uchwałę w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu 
apelu w sprawie zachowania integralności województwa mazowieckiego. Dodał, iż 
w najbliższym czasie zostanie złożone stosowne pismo wraz z prośbą o przekazanie 
w/w projektu do zaopiniowania Zarządowi Powiatu w celu wyrażenia opinii w tej sprawie 
oraz umieszczenia tego punktu w porządku obrad na kolejną sesję.
Pan Zbigniew Kopczyński -  Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
poinformował, iż w okresie międzysesyjnym odbyły się trzy robocze spotkania Komisji 
Skarg, Wniosków i Petycji na których zajmowano się sprawami dotyczącymi złożonej 
petycji Pani Szadkowskiej dotyczącej kwestii szczepień. Ponadto sprawy dotyczyły petycji 
w sprawie ograniczenia poruszania się jednostek spalinowych i motorowych po jeziorze 
urszulewskim i szczutowskim. Dodał, iż zostało to wszystko przesunięte ze względu na 
nowe informacje otrzymane ze Starostwa Rypin, które należy wyjaśnić w taki sposób, aby 
nie budziły wątpliwości .
Pan Sławomir Krystek -  Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa 
Publicznego poinformował, iż w okresie międzysesyjnym odbyło się jedno posiedzenie 
Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa Publicznego w trybie online, na którym Komisja 
zapoznała się z informacją dotyczącą przebiegu zimowego utrzymania dróg powiatowych 
w sezonie 2020/2021 oraz informacją o umorzeniu, odroczeniu lub rozłożeniu na raty 
należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, należnych Powiatowi 
Sierpeckiemu lub jego jednostkom podległym w roku 2020. Ponadto pozytywnie 
zaopiniowano projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2021-2035 oraz projekt uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 202lr. 
Przyjęto protokół z XVII posiedzenia Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa 
Publicznego z dnia 11 lutego 202lr.

W związku z problemem technicznym Przewodniczący Rady zarządził 5 minut przerwy. 
Po przerwie Pan Wojciech Rychter -  Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych
poinformował, iż w dniu 19 kwietnia 202lr. odbyło się XVIII posiedzenie Komisji Spraw 
Społecznych, na którym omówiono następujące punkty:
a) zapoznano się z informacją o funkcjonowaniu Powiatowego Domu Dzieci 
w Szczutowie za rok 2020.
b) zapoznano się ze sprawozdaniem z działalności Domu Pomocy Społecznej 
w Szczutowie za rok 2020.



c) zapoznano się z oceną zasobów pomocy społecznej za rok 2020.
d) zapoznano się ze Sprawozdaniem z wykonania Planu finansowo -  rzeczowego 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2020r.
e) zaopiniowano projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej przez Panią 
Katarzynę Szadkowską.
f) zaopiniowano projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2021-2035.
g) zaopiniowano projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu 
Powiatu Sierpeckiego na 202 lr.
h) przyjęto protokół: Nr XVI 1.2021 z dnia 11 lutego 202lr.

Ad. pkt 5.
Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
Pan Starosta przedstawił sprawozdanie, które stanowi załącznik nr 9 do niniejszego 
protokołu.
Ponadto Pan Starosta przedstawił szczególne osiągnięciach uczniów szkół prowadzonych 
przez Powiat Sierpecki oraz sytuację związaną z bezrobociem w powiecie sierpeckinw 
według stanu na dzień 31 marca 2021 r. ™
Poinformował również o sytuacji związanej z ptasią grypą, która się rozprzestrzenia 
i obejmuje powiat sierpecki.
Radny Pan Paweł Pakieła zapytał, jaka jest kwota miesięczna za pobyt mieszkańca 
w Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie?
Pan Starosta odpowiedział, że w roku 2021 jest to kwota 4.695zł, natomiast w roku 2020 
była kwota 4.153,57zł. Stwierdził, iż koszty wzrastają, natomiast liczba pensjonariuszy 
spada. Uważa, że ma to związek z Covid 19.
Radny Pan Zbigniew Kopczyński powiedział, że w ramach sprawowanego nadzoru 
poprosił o informację, czy prawdą jest, że konserwatorzy zatrudnieni w jednostce 
podległej PZJB, w ostatnim czasie w związku z covidem realizowali czynności służbowe 
w ramach pracy zdalnej i na czym ta praca zdalna polegała i jak długo trwała? Poprosił 
o przekazanie informacji na piśmie do Pana Przewodniczącego Rady.
Pan Starosta odpowiedział, że wie, że były problemy ze zdrowiem i pracownic^/ 
przebywali na pracy zdalnej. Dodał, iż udzieli odpowiedzi na piśmie. ™

Ad. pkt 6.
Zapoznanie się z oceną zasobów pomocy społecznej za rok 2020 /ocena zasobów 
stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu!.
W posiedzeniu uczestniczyła Pani Agnieszka Gorczyca -  Dyrektor Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Sierpcu.
Pani Dyrektor PCPR powiedziała, że obowiązek sporządzenia oceny zasobów pomocy 
społecznej wynika z ustawy o pomocy społecznej. Dane zostały zebrane ze wszystkich 
jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, które zostały przedstawione w formie 
tabelarycznej. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2020 daje podstawę do 
wypracowania kierunków działań, stanowi podstawę opracowania budżetu na rzecz 
pomocy społecznej, jak również jest materiałem poglądowym mającym ułatwić władzom 
powiatu sformułowanie pewnych wniosków i rekomendacji. Właściwym jest zaznaczenie 
dalszego rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej, utworzenie i funkcjonowanie ośrodka
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interwencji kryzysowej na terenie powiatu, ponieważ takiej placówki nie ma. Ponadto 
kolejne zadanie to dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.
Pytań nie było.

Ad. pkt 7.
Zapoznanie się ze Sprawozdaniem z wykonania Planu finansowo -  rzeczowego 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 
2020r. /sprawozdanie stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu/.
W obradach sesji uczestniczyli: Pan Robert Makówka -  Dyrektor SPZZOZ 
w Sierpcu oraz Pani Katarzyna Gajewska -  Główna Księgowa SPZZOZ w Sierpcu.
Pan Starosta powiedział, że otrzymał informację, że wniosek o pozwolenie na zbiornik na 
tlen został złożony. Dodał, iż Pan Dyrektor przekaże więcej informacji.
Pan Dyrektor SPZZOZ poinformował, iż został złożony wniosek o pozwolenie na 
rozbudowę zbiornika na tlen. Obecnie zbiornik, który jest w szpitalu ma pojemność trzy 
tony, natomiast zbiornik który będzie montowany, ma ponad dziesięć ton. W czasie 
covidowym zużycie tlenu jest ponad dziesięciokrotnie wyższe , natomiast w normalnym 
trybie funkcjonowania szpitala, zużywano około dwóch i pół tony tlenu. Stwierdził, że jest 
to zdecydowanie większe zużycie tlenu niż było do tej pory. Umowy, które szpital zawarł 
rok temu zagwarantowały stałe kwoty i stałe dostawy. Oznajmił, że cały czas z Panem 
Starostą i całym Zarządem problem ten był kilkakrotnie omawiany. Pan Starosta bardzo 
mocno wsparł szpital w rozmowach z Panem Burmistrzem, ponieważ zbiornik który jest 
w planach budowy musi zostać wybudowany na działce, która należy do miasta. 
Nadmienił, iż udało się poczynić wszystkie uzgodnienia łącznie z wystąpieniem 
o pozwolenie na budowę. Dodał, że od chwili posiadania pozwolenia, wykonanie 
zbiornika zajmie maksymalnie do dwóch tygodni.
Pan Sławomir Olejniczak -  Wicestarosta poinformował, iż zostało złożone 
sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym SPZZOZ w Sierpcu za 
IV kwartał 2020, sprawozdanie z działalności SPZZOZ za 2020r., sprawozdanie finansowe 
za rok 2020 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta. Ustalona została data posiedzenia 
Rady Społecznej na dzień 29 kwietnia br., a następnie będą procedowane i przekazane pod 
obrady Rady Powiatu na następną sesję.
Pan Starosta powiedział, że Pan Dyrektor wystąpił o refundację budowy butli. Poprosił 
Pana Dyrektora o informację.
Pan Dyrektor SPZZOZ poinformował, iż koszt inwestycji po stronie szpitala będzie 
przekraczał 70.000zł. Dodał, iż wystąpiono do Pana Wojewody i Ministerstwa
0 możliwość refundacji tych kosztów. Oznajmił, iż wcześniej to wystąpienie było 
poprzedzone rozmowami Starostów z Panem Wojewodą i w ciągu jednego dnia udało się 
uzyskać pozytywną opinię Pana Wojewody, co do dofinansowania kwoty ponad 70.000zł 
ze strony Ministerstwa i taki wniosek został przedłożony do Ministerstwa. Uważa, że jest 
to pewna informacja, że uzyska się sto procent zwrotu kosztów na inwestycję. Dodał 
również, że wystąpił z wnioskiem do Wojewody Mazowieckiego w sprawie przywrócenia 
do funkcjonowania oddziału chirurgicznego i internistycznego. W związku z tym, że 
w ostatnim czasie spada ilość pacjentów covidowych, dlatego też chciałby spełnić 
oczekiwania pacjentów i jak najszybciej wrócić do normalnej działalności. Oznajmił, że 
jest po rozmowie z NFZ, a Wojewoda przesłał opinię NFZ i obecnie trwa procedowanie
1 jest duża szansa, że na początku maja będzie odmrożenie szpitala i nastąpi powrót do 
normalnego funkcjonowania.



Radny Pan Wojciech Rychter powiedział, że od 4 maja będzie uruchomiony oddział 
internistyczny i chirurgiczny. Zapytał co z pozostałymi pacjentami i pacjentami 
covidowymi, na których oddziałach będą przebywać?
Pan Dyrektor SPZZOZ odpowiedział, że na pozostałych oddziałach, czyli rehabilitacji 
i ginekologii z położnictwem. Ewentualnie w części oddziału internistycznego byłaby 
część OIOM-owa, czyli stan przed covidem. Stwierdził, że nie ma możliwości żeby 
wrócić od razu do pełnej gotowości. Zakłada, aby stworzyć 50 czy 60 łóżek covidowych, 
a poszczególne oddziały z czasem uruchomić.
Radny Pan Wojciech Rychter zapytał, czy poradnia chirurgiczna będzie w dalszym ciągu 
na ul. Matejki, czy zostanie przeniesiona do szpitala?
Pan Dyrektor SPZZOZ odpowiedział, że poradnia chirurgiczna funkcjonuje na 
ul. Słowackiego. Dodał, że poradnie powróciłyby do szpitala, jak również wznowiona 
zostałaby działalność pracowni rentgenowskiej. Ponadto poinformował, iż w maju 
przewiduję przerwę w funkcjonowaniu RTG, ponieważ będą prowadzone prace 
związane z modernizacją pracowni, czyli będzie montowany nowy sprzęt, który został 
zakupiony z darowizny, którą szpital otrzymał z Polskich Kolei Linowych. Dodał, że w 
połowie maja również będą rozpoczęte prace związane z montażem nowego aparatu RTG.^ 
Więcej pytań nie było. ™

Ad. pkt 8.
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej przez Panią Katarzynę 
Szadkowską.
Przewodniczący Rady poinformował, iż projekt uchwały otrzymali radni w materiałach 
na sesję. Był on również przedmiotem posiedzenia Komisji Spraw Społecznych.
Pytań nie było.

Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej przez Panią Katarzynę 
Szadkowską..

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

Wyniki imienne:
ZA (12)
Przemysław Burzyński, Marek Chyliński, Andrzej Cześnik, Zbigniew Kopczyński, 
Małgorzata Korpolińska, Sławomir Krystek, Sławomir Olejniczak, Paweł Pakieła, Kamil 
Różański, Wojciech Adam Rychter, Sebastian Szczypecki, Dariusz Twardowski 
NIEOBECNI (5)
Juliusz Gorzkoś, Jan Laskowski, Ewa Nowakowska, Jarosław Ocicki, Mariusz Turalski 
Rada Powiatu podjęła:

UCHWAŁĘ 202.XXXII.2021
w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej przez Panią Katarzynę Szadkowską
uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu/.
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Ad. pkt 9.
Zapoznanie się z informacją o umorzeniu, odroczeniu lub rozłożeniu na raty 
należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, należnych Powiatowi 
Sierpeckiemu lub jego jednostkom podległym w roku 2020 informacja stanowi 
załącznik nr 13 do niniejszego protokołu/.
Przewodniczący Rady poinformował, iż stosowną informację otrzymali radni 
w materiałach na sesję, która była omawiana na Komisji Budżetu i Promocji Powiatu.
Pan Skarbnik powiedział, że w 2020 roku w powiecie sierpeckim umorzono należności 
cywilno prawne na kwotę 232.487,71 zł z czego w Starostwie Powiatowym w Sierpcu na 
kwotę 232.164,3Ozł. Na tę kwotę składa się należność od SPZZOZ w Sierpcu w kwocie 
229.41 l,74zł z tytułu umowy poręczenia kredytu zaciągniętego przez SPZZOZ, 
a spłaconego przez Powiat Sierpecki przez pół roku tzn. od lipca do końca roku. Ponadto 
kwota 2752,56zł, są to należności wynikające z zakończenia projektu pn. Przeciwdziałanie 
wykluczeniu cyfrowemu internet dla mieszkańców Powiatu Sierpeckiego. Dodał, że 
projekt był realizowany w roku 2013. Ponadto w Zespole Szkół nr 1; 322,87 zł - 
dotyczy kiosku szkolnego, który nie funkcjonował. W związku z powyższym właściciel 
zwrócił się o zwolnienie i umorzenie opłat.
Pytań nie było.

Ad. pkt 10.
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 
na sesję. Był on również przedmiotem posiedzenia Komisji stałych Rady Powiatu.
Pan Skarbnik omówił zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2035 
oraz zmiany w uchwale budżetowej na rok 2021, które zostały przedstawione 
w uzasadnieniu do projektu uchwały.
Radny Pan Dariusz Twardowski powiedział, że w informacji, które przedstawił Pan 
Skarbnik, jest zakup piaskarki. Nadmienił, że powinno być - „zakup pługa do samochodu 
ciężarowego i zakup pługa do ciągnika”.
Pan Skarbnik odpowiedział, że jest zakup piaskarki oraz pługa śnieżnego.
Więcej pytań nie było.

Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2021-2035.

Wyniki głosowania
ZA: 11, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 5

Wyniki imienne:
ZA (11)
Przemysław Burzyński, Marek Chyliński, Andrzej Cześnik, Małgorzata Korpolińska, 
Sławomir Krystek, Sławomir Olejniczak, Paweł Pakieła, Kamil Różański, Wojciech Adam 
Rychter, Sebastian Szczypecki, Dariusz Twardowski 
PRZECIW (1)



Zbigniew Kopczyński 
NIEOBECNI (5)
Juliusz Gorzkoś, Jan Laskowski, Ewa Nowakowska, Jarosław Ocicki, Mariusz Turalski 
Rada Powiatu podjęła:

UCHWAŁĘ 203.XXXII.2021
zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Powiatu Sierpeckiego na lata 2021-2035 /uchwała stanowi załącznik nr 14 do 
niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 11.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu 
Sierpeckiego na 2021 r.
Przewodniczący Rady poinformował, iż Pan Skarbnik omówił zmiany w budżecie 
w w/w punkcie.
Pytań nie było.

Głosowano w sprawie: g
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatir 
Sierpeckiego na 202 lr.
Wyniki głosowania
ZA: 11, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 5

Wyniki imienne:
ZA (11)
Przemysław Burzyński, Marek Chyliński, Andrzej Cześnik, Małgorzata Korpolińska, 
Sławomir Krystek, Sławomir Olejniczak, Paweł Pakieła, Kamil Różański, Wojciech Adam 
Rychter, Sebastian Szczypecki, Dariusz Twardowski 
PRZECIW (1)
Zbigniew Kopczyński 
NIEOBECNI (5)
Juliusz Gorzkoś, Jan Laskowski, Ewa Nowakowska, Jarosław Ocicki, Mariusz TuralskL 
Rada Powiatu podjęła: "

UCHWAŁĘ 204.XXXII.2021
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2021r.
łuchwała stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 12.
Wnioski i i oświadczenia radnych.
Radny Pan Wojciech Rychter powiedział, że Dom Pomocy Społecznej opracował 
informator promocyjny dotyczący pensjonariuszy. Dodał, że na chwilę obecną jest 
28 miejsc wolnych w DPS w Szczutowie. Nadmienił, iż organem nadzorujący jest 
Wojewoda Mazowiecki. Uważa, że należałoby porozmawiać na temat informatora 
wojewódzkiego, żeby taki informator powstał odnośnie danych i promocji DPS 
w Szczutowie. Uważa, że nie wszyscy mają takie infonnacje, że w DPS w Szczutowie są 
wolne miejsca.
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Pan Wicestarosta odpowiedział, że rozmawiał z Panią Dyrektor DPS i temat jest 
poruszany i realizowany od dłuższego czasu. Dodał, iż Pani Dyrektor DPS rozmawia 
również z odpowiednimi komórkami Urzędu Wojewódzkiego i ten problem przedstawia. 
Uważa, że pomysł Pana Radnego jest dobry, a Pani Dyrektor tę sprawę przeanalizuje 
i omówi.
Radny Pan Wojciech Rychter uważa, że te rozmowy powinny być przeprowadzone 
przez Starostów i przekazać pomysł, aby taki informator powstał.
Pan Starosta powiedział, że wszelkie sposoby i działania jakie uda się uruchomić 
w pozyskaniu pensjonariuszy, to jest zasługa wszystkich. Uważa, że jest to wspólne dobro 
i wszyscy muszą o to zadbać. Uważa, że gdzie tylko można powinno się o tym rozmawiać 
w swoich środowiskach i zachęcać osoby do korzystania. Dodał, iż DPS posiada 86 
miejsc, a obecnie przebywa 58 pensjonariuszy. Uważa, że sytuacja jest szczególna, 
ponieważ obecnie jest trzecia fala pandemii i to też spowodowało sytuację, że w DPS 
pensjonariuszy jest znacznie mniej. Dodał, iż z powodu pandemii w DPS nic się złego nie 
dzieje. Większość pensjonariuszy jak i personel jest zaszczepiony. Czynione są starania ku 
temu, aby zwiększyć liczbę pensjonariuszy poprzez rozmowy z innymi województwami. 
Dodał, że również z Panem Wojewodą będzie rozmawiał.
Radny Pan Wojciech Rychter powiedział, że może się przyczyni do tego, ponieważ nie 
jest wiadomo na dzień dzisiejszy, w których DPS-ach na terenie województwa 
mazowieckiegoj są miejsca wolne, czy są osoby, które oczekują na zamieszkanie. Uważa, 
że taki informator byłby potrzebny i można byłoby z niego skorzystać.

Ad. pkt 13.
Sprawy różne.
Przewodniczący Rady poinformował, iż do dnia 30 kwietnia br. należy złożyć 
oświadczenia majątkowe w Biurze Rady i Zarządu
Radny Pan Dariusz Twardowski zapytał, w jakich godzinach pracuje PCPR. Poprosił 
o konkretne godziny otwarcia.
Pan Starosta odpowiedział, że jednostka podlega pod Powiat i pracuje od godziny 7:30 
do godz. 15:30. Rozumie, że ta praca jest w tych godzinach wykonywana. Dodał, że jeżeli 
są sprawy związane z komisjami, to odbywają się w godzinach popołudniowych czy 
wieczornych. Stwierdził, że są to ustalenia wewnętrzne Pani Dyrektor PCPR.
Radny Pan Dariusz Twardowski powiedział, że chodzi mu konkretnie o godziny 
urzędowania PCPR . Rozumie, że jeżeli jest czynne od 7:30 do 15:30, to petenci w tych 
godzinach mogą uzyskać odpowiednie informacje.
Więcej pytań nie było.

Ad. pkt 14.
Zaniknięcie obrad.
Przewodniczący Rady po wyczerpaniu porządku obrad sesji zaniknął XXXII obrady 
sesji Rady Powiatu w Sierpcu.

Protokołowała 

dłańuta Sekulska

Przewodniczący Rady

Przemysław Burzyński 
PRZEWODNICZĄCY RADY
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Zał. Nr

LISTA OBECNOŚCI
R A D N Y C H

RADY POWIATU W SIERPCU

do protokołu

z obrad Sesji Rady Powiatu

Nr ..... z dn. ^ £ .- ..0^ . . , ^ ^

na obradach XXXII sesji w dniu 20 kwietnia 202lr.

Sesja przeprowadzona Online

Lp. NAZWISKO I IMIĘ Podpis

1. Burzyński Przemysław ^oLeoAA^

2. Chyliński Marek Piotr oleznAyy/
3. Cześnik Andrzej Sławomir il ^obccn^y^
4 Gorzkoś Juliusz fyuboobeoA^ ̂
5. Kopczyński Zbigniew

obecny °
6. Korpolińska Małgorzata f 0
7. Krystek Sławomir Grzegorz * o

8. Laskowski Jan
mZeobecnA-

9. Nowakowska Ewa Danuta fWLedoecnĄf

10. Ocicki Jarosław Andrzej (yit&obecru'
11. Olejniczak Sławomir Paweł O becny 0
12. Pakieła Paweł ofaeosiM/
13. Różański Kamil Jan OOCCJaĄ ^
14. Rychter Wojciech Adam

15. Szczypecki Sebastian

16. Turalski Mariusz MjLeobeeyî y

17. Twardowski Dariusz Mieczysław



PRZEWODNICZĄCY 
RADY POWIATU 

W SIERPCU

BRZ.0002.3.2021

Zał. Nr ...Ł ..........do protokołu

z obrad Sesji Rady Powiatu

Nr A $ l! .....z -

Sierpc, dnia 13.04.2021r.

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 XXXII sesji Rady Powiatu w Sierpcu na dzień 
20 kwietnia, tj. wtorek o godzinie 9:00 -  Online.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza obrad.
2. Przyjęcie protokołów:

Nr XXX.2021 z dnia 12 lutego 202 lr.
Nr XXXI.2021 z dnia 2 kwietnia 202lr.

3. Ustalenie porządku obrad.
4. Informacje Przewodniczącego, Przewodniczących Komisji i oświadczenia 
Przewodniczących Klubów.
5. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
6. Zapoznanie się z oceną zasobów pomocy społecznej za rok 2020.
7. Zapoznanie się ze Sprawozdaniem z wykonania Planu finansowo -  rzeczowego 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2020r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej przez Panią Katarzynę 
Szadkowską.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uznania w części za zasadną petycji wielokrotnej 
dotyczącej wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających, wyposażonych 
w silniki o napędzie spalinowym na jeziorze Urszulewskim i jeziorze Szczutowskim, 
z wyłączeniem służb oraz jednostek Gospodarstwa Rybackiego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek 
pływających, wyposażonych w silniki o napędzie spalinowym na Jeziorze 
Szczutowskim i na Jeziorze Urszulewskim w granicach powiatu sierpeckiego.
11. Zapoznanie się z informacją o umorzeniu, odroczeniu lub rozłożeniu na raty 
należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, należnych Powiatowi 
Sierpeckiemu lub jego jednostkom podległym w roku 2020.
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2021-2035.
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu 
Sierpeckiego na 202lr.
14. Wnioski i i oświadczenia radnych.
15. Sprawy różne.
16. Zamknięcie obrad.


