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

w Sierpcu ul. Świętokrzyska 2 a

Wydział Biuro Rady i Zarządu Powiatu Rok 2020

Nr sprawy 4

S P R A W A

PROTOKÓŁ NR XXI 
Z OBRAD SESJI 

RADY POWIATU W SIERPCU

w dniu 25 czerwca 2020 roku

Rozpoczęto 25 czerwca 2020 rok

Zakończono 25 czerwca 2020 rok



Rada Powiatu Sierpeckiego
Radni - Sesja

Protokół nr XXI.2020 
z obrad Rady Powiatu w Sierpcu 

w dniu 25 czerwca 2020r.

XXI Sesja w dniu czwartek, 25 czerwca 2020
Obrady rozpoczęto czwartek 25 czerwca 2020 o godz. 09:00, a zakończono tego samego 
dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 15 członków.

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

Ponadto w obradach uczestniczyli:
1) Ryszard Dobiesz -  Sekretarz Powiatu,
2) Pan Krzysztof Sobiecki -  Skarbnik Powiatu,
3) Pan Jerzy Suski -  Mecenas,
4) Pani Katarzyna Jasińska - Kierownika delegatury w Płocku Wojewódzkiego 
Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie,
5) Pani Agnieszka Gorczyca -  Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Sierpcu,

Ad. pkt 1.
Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza obrad. Pan 
Przewodniczący otworzył XXI sesje Rady Powiatu w Sierpcu. Stwierdził ustawowe 
kworum do podejmowania prawomocnych uchwał. W obradach sesji obecnych było 
15 radnych /lista obecności stanowi załącznik nr 1 do ni niniejszego protokołu/.
Na sekretarza obrad pan Przewodniczący Rady Powiatu powołał Pana Andrzeja Cześnika.
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Ad. pkt 2.
Przyjęcie protokołów obrad sesji:
a) Nr XIX.2020 z dnia 5 marca 2020roku,
Głosowano w sprawie:
Nr XIX.2020 z dnia 5 marca 2020roku,.

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 
Wyniki imienne:
ZA (15)
Przemysław Burzyński, Marek Chyliński, Andrzej Cześnik, Zbigniew Kopczyński, 
Małgorzata Korpolińska, Sławomir Krystek, Ewa Nowakowska, Jarosław Ocicki,
Sławomir Olejniczak, Paweł Pakieła, Kamil Różański, Wojciech Adam Rychter, Sebastian 
Szczypecki, Mariusz Turalski, Dariusz Twardowski
NIEOBECNI (2) +
Juliusz Gorzkoś, Jan Laskowski

b) Nr XX z dnia 15 maja 2020 roku.
Głosowano w sprawie:
Nr XX z dnia 15 maja 2020 roku..
Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 
Wyniki imienne:
ZA (15)
Przemysław Burzyński, Marek Chyliński, Andrzej Cześnik, Zbigniew Kopczyński, 
Małgorzata Korpolińska, Sławomir Krystek, Ewa Nowakowska, Jarosław Ocicki,
Sławomir Olejniczak, Paweł Pakieła, Kamil Różański, Wojciech Adam Rychter, Sebastian 
Szczypecki, Mariusz Turalski, Dariusz Twardowski
NIEOBECNI (2) £
Juliusz Gorzkoś, Jan Laskowski

Ad. pkt 3.
Ustalenie porządku obrad.
Głos zabrał Pan Mariusz Turalski -  Starosta Sierpecki.
Pan Starosta w imieniu Zarządu Powiatu zgłosił wniosek o zmianę porządku obrad sesji 
poprzez przesunięcie punktów obrad od pkt 6 do 11 z wyłączeniem pkt 7 za pkt 23 
i procedowanie w kolejności jako 23a, b,c,d,e.
Powyższa zmiana umożliwi Staroście wzięcie udziału w spotkaniu Wojewody 
Mazowieckiego z samorządowcami z powiatu płockiego, sierpeckiego i gostyńskiego. 
Spotkanie będzie dotyczyło finansowania inwestycji w powiecie sierpeckim.
/wniosek stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu/.
Głosowano w sprawie:
Ustalenie porządku obrad.

2



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

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

oświadczenia
Ad. pkt 4.
Informacje Przewodniczącego, Przewodniczących Komisji i 
przewodniczących Klubów.
Pan Przemysław Burzyński -  Przewodniczący Rady Powiatu w Sierpcu poinformował, iż 
do Biura Rady i Zarządu wpłynęły następujące pisma:
1) interpelacja Klubu radnych PSL w sprawie dotacji dla SPZZOZ w Sierpcu na walkę 
z koronowirusem (COVID-19) /interpelacja stanowi załącznik nr 3 do niniejszego 
protokołu/,
2) informacja Zarządu Powiatu w Sierpcu o umorzeniu, odroczeniu lub rozłożeniu na raty 
należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, należnych Powiatowi 
Sierpeckiemu lub jego jednostkom podległym w 2019 roku /informacja stanowi załącznik 
nr 4 do niniejszego protokołu/.
3) informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu na temat „Bezrobocia w Powiecie 
Sierpeckim” według stanu na dzień 31 marca 2020r. /informacja stanowi załącznik nr 5 do 
niniejszego protokołu/,
4) pismo Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwoływania i odbywania sesji, posiedzeń, 
zgromadzeń lub innych form działania organów jednostek samorządu terytorialnego, 
w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii /pismo 
stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu/,
5) Uchwała RIO z dnia 8 kwietnia 2020 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym 
przez Zarząd Powiatu w Sierpcu sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok/uchwała 
stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu/,
6) Uchwała RIO z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym 
przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Sierpcu wniosku w sprawie udzielenia 
absolutorium Zarządowi Powiatu w Sierpcu /uchwała stanowi załącznik nr 8 do 
niniejszego protokołu/.
7) informacja SPZZOZ w Sierpcu o konferencji prasowej poświęconej bieżącej sytuacji 
szpitala /informacja stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu/.
8) wniosek w mieszkańców oraz współwłaścicieli działek położonych w obrębie jeziora 
Urszulewskiego w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających 
wyposażonych w silniki o napędzie spalinowym na jeziorze Urszulewskim z wyłączeniem 
służb oraz jednostek Gospodarstwa Rybackiego /wniosek stanowi załącznik nr 10 do 
niniejszego protokołu/.
9) pismo Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z nadzoru w Żurominie- 
sprawozdanie z działań podejmowanych w 2019 roku na terenie nadzoru /pismo stanowi
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}
załącznik nr 11 do niniejszego protokołu/.
11) pismo Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z nadzoru w Płońsku - 
sprawozdanie z działań podejmowanych w 2019 roku na terenie nadzoru /pismo stanowi 
załącznik nr 12 do niniejszego protokołu/..
12) pismo Dyrektora SPZZOZ w Sierpcu w sprawie naruszenia przepisów prawa podczas 
postępowania konkursowego: konkurs ofert na udzielenie świadczeń podstawowej opieki 
zdrowotnej przez podmiot SPZZOZ w Sierpcu /pismo stanowi załącznik nr 13 do 
niniejszego protokołu/.,
13) wniosek Pani Matczak o zabranie głosu /wniosek stanowi załącznik nr 14 do 
niniejszego protokołu/..

Ponadto Pan Przewodniczący odczytał Podziękowanie od Pana Jarosława Ciarki - 
Komendanta Policji /'podziękowanie stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu/.

Głos zabrał Pan Zbigniew Kopczyński -  Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych
poinformował, iż w dniu 24 czerwca 2020r. odbyło się XI posiedzenie Komisji Spraw 
Społecznych, na którym zapoznano się z: ^
a) sprawozdaniem z realizacji w latach 2018-2019 Programu Opieki nad zabytkaW 
powiatu Sierpeckiego na lata 2016-2019 -  sprawozdanie przyjęto bez uwag,
b) Ocena zasobów pomocy społecznej -  sprawozdanie przyjęto bez uwag.
Ponadto zajęto stanowisko w sprawie podwyższenia świadczeń finansowych dla rodzin 
zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu sierpeckiego oraz Komisja zapoznała się 
z informacją dotyczącą funkcjonowania rodzin zastępczych oraz ze sprawozdaniem 
z działalności Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie za 2019 wraz z informacją 
o sytuacji organizacyjnej i finansowej jednostki. Pan Przewodniczący komisji Spraw 
Społecznych podziękował Pani dyrektor DPS za zaangażowanie i właściwą realizację 
wszystkich określonych celów i właściwe wykorzystanie środków finansowych 
przeznaczonych na rozwój tego ośrodka.
Ponadto pozytywnie zaopiniowano projekty uchwał:
a) w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Edukacji w Powiecie Sierpeckim na lata
2020-2024,
b) w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkoE® 
i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki,
c) zmieniający uchwałę w sprawie nadania Statutu SPZZOZ w Sierpcu,
d) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowych 
SPZZOZ w Sierpcu za IV kwartał 2019r.,
e) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym 
SPZZOZ w Sierpcu za rok 2019.
Zapoznano się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania 
sprawozdania finansowego SPZZOZ w Sierpcu za okres od 1 stycznia 2019r. do 
31 grudnia 2019r.
f) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SPZZOZ w Sierpcu za 2019r.,
g) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności SPZZOZ w Sierpcu za 2019r.
h) zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia WPF Powiatu Sierpeckiego na lata 
2020-2035,
i) zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu powiatu Sierpeckiego na rok 2020,
j) w sprawie rozpatrzenia Raportu o stanie Powiatu Sierpeckiego za rok 2019 i udzieleniu
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wotum zaufania dla Zarządu Powiatu w Sierpcu,
k) w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu 
Sierpeckiego za 2019r. oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sierpeckiego za 
2019.
Ponadto pozytywnie zaopiniowano projekt oświadczenia w sprawie przyznania tytułu 
honorowego Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego dla Ks. Kan. Franciszka Kuć, którego 
wnioskodawcą był Wójt Gminy Gozdowo.

Głos zabrał Pan Andrzej Cześnik -  Przewodniczący Komisji Infrastruktury 
i Bezpieczeństwa Publicznego poinformował, iż w dniu 24 czerwca 2020r. odbyło się 
XII posiedzenie Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa Publicznego.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał:
a) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność 
Powiatu Sierpeckiego,
b) zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia WPF Powiatu Sierpeckiego na lata 
2020-2035,
c) zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2020,
d) w sprawie rozpatrzenia Raportu o stanie Powiatu Sierpeckiego za rok 2019 i udzieleniu 
wotum zaufania dla Zarządu Powiatu w Sierpcu,
e) w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu 
Sierpeckiego za 2019r. oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sierpeckiego za
2019.
Ponadto pozytywnie zaopiniowano projekt oświadczenia w sprawie przyznania tytułu 
honorowego Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego dla Ks. Kan. Franciszka Kuć. 
Poinformował, iż Komisja zapoznała się z bieżącymi pracami Zarządu Dróg Powiatowych 
w Sierpcu oraz pracami planowanymi do wykonania w przyszłości, a także z informacją z 
organizacji i przebiegu kwalifikacji wojskowej w powiecie sierpeckim w 2020r.

Głos zabrał Pan Sławomir Olejniczak -  Przewodniczący Komisji Budżetu i Promocji 
Powiatu. Poinformował, iż w dniu 24 czerwca 2020r. odbyło się XIV posiedzenie Komisji 
Budżetu i Promocji Powiatu, na którym zostały zaopiniowane następujące projektu 
uchwał:
a) zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia WPF Powiatu Sierpeckiego na lata 
2020-2035,
b) zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok
2020,
c) w sprawie rozpatrzenia Raportu o stanie Powiatu Sierpeckiego za rok 2019 i udzieleniu 
wotum zaufania dla Zarządu Powiatu w Sierpcu,
d) w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu 
Sierpeckiego za 2019r. oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sierpeckiego za 
2019.
Ponadto Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt oświadczenia w sprawie przyznania 
tytułu honorowego Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego dla Ks. Kan. Franciszka Kuć.

Głos zabrał Pan Dariusz Twardowski -  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, który 
poinformował, że została przeprowadzona kontrola w Zarządzie Dróg Powiatowych
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w Sierpcu zgodnie z pkt 2 Planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Sierpcu na 
rok 2020, zatwierdzonym Uchwałą Rady Powiatu Nr 120.XVII.2019 z dnia 30 grudnia 
2019r. Kontrola rozpoczęła się w dniu 20 marca 2020r., natomiast zakończyła się w dniu 
22 maja 2020r. Przedmiotem kontroli było:
a) formalno -  prawne regulaminy, zarządzenia i instrukcje obowiązujące pod kątem ich 
zgodności z przepisami prawa,
b) zadania placówki oraz zatrudnienie,
c) baza materialna placówki, finanse, wykonanie planu za 2019r. i przedstawienie planu na 
rok 2020 z podziałem nagród i najistotniejszych wydatków np. wynagrodzenia, wydatki 
rzeczowe i wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówki.
Okres kontrolny objęty był od 1 stycznia 2019r. do 29 lutego 2020r. Kontrolę 
przeprowadzono dnia 20 marca 2020r. w siedzibie Zarządu dróg Powiatowych w Sierpcu 
przy ul. Kościuszki 1A w obecności Starszego specjalisty -  Pana Zbigniewa Rzadkiewicza 
oraz dnia 22 maja 2020r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sierpcu. Dyrektorem 
jednostki ZDP jest Pan Artur Obrębski zatrudniony na podstawie Uchwały Nr 287.2015 
Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 23 stycznia 2015r. od dnia 1 lutego 2015r. w trybie 
awansu wewnętrznego. Organem prowadzącym dla Zarządu Dróg Powiatowych w Sierp oj 
jest Powiat Sierpecki. Pan Przewodniczący oznajmił, iż wgląd do protokołu jest w Biuiw 
Rady i Zarządu Powiatu.
Pan Przewodniczący odczytał wnioski skierowane do ZDP w Sierpcu. W dniu 11 maja 
2020r. Komisja skierowała zapytanie do dyrektora ZDP w Sierpcu, które stanowią 
załącznik nr 1 do protokołu z kontroli. Zapytania dotyczyły kosztów i celowości 
wynajmowanego samochodu ciężarowego w dniu 19 maja 2020r. Komisja Rewizyjna 
otrzymała odpowiedź na zadane pytania, która stanowi załącznik nr 2 do przedmiotowego 
protokołu.

Ponadto poinformował, iż Komisja Rewizyjna dokonała kontroli Zarządu Powiatu na 
podstawie Planu kontroli komisji Rewizyjnej na 2020r. zatwierdzonego Uchwałą 
Nr 120.XVII.2019 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 grudnia 2019r. Przedmiotem 
kontroli było wykonanie uchwał przez Zarząd Powiatu w Sierpcu w okresie od 1 stycznia 
2020r. do 31 maja 2020r. Kontrola Komisji Rewizyjnej odbyła się w dniu 5 czerwca 
2020r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sierpcu. W okresie od 1 stycznia 2020r. ^  
31 maja 2020r. Zarząd Powiatu odbył 13 posiedzeń na których podjął 76 uchwał. 
Tematyka posiedzeń Zarządu Powiatu obejmowała zagadnienia z przyjętego Planu pracy 
Zarządu Powiatu oraz z bieżącego funkcjonowania administracji dla realizacji 
podstawowych zadań Powiatu. Zarząd Powiatu występował do Rady Powiatu z inicjatywą 
uchwałodawczą przygotowując projekty stosownych uchwał oraz realizował przyjęte 
przez Radę Powiatu uchwały, których był adresatem i realizatorem w kierunku rozwoju 
Powiatu określonych przez Radę. Przedstawił zalecenia pokontrolne wykazane 
w protokole z kontroli Zarządu Powiatu w Sierpcu przeprowadzonej w dniu 10 stycznia 
2020r. Z przyjętego Planu pracy Zarządu Powiatu w Sierpcu na rok 2020 na odbytych od 
1 stycznia 2020r. do 31 maja 2020r. posiedzeniach Zarządu Powiatu nie został 
zrealizowany punkt: Zapoznanie się z programem dostosowawczym szpitala do 
wymogów sanitarnych zawarty w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 
2012r. w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia 
i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Termin realizacji przez 
Zarząd Powiatu kwiecień -  maj. Poproszono o realizację wyżej wymienionego punktu
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przewidzianego w Planie pracy Zarządu Powiatu w Sierpcu i pouczenie o prawie 
zgłaszania zastrzeżeń zawartych w protokole zgodnie z § 51 ust. 2 Statutu Powiatu 
Sierpeckiego. Zespół kontrolny w terminie do 10 dni od zakończenia kontroli sporządza 
protokół kontroli który podpisują członkowie Zespołu kontrolującego oraz kierownik 
jednostki kontrolowanej, który może wnieść zastrzeżenia do protokołu. Zespół 
niezwłocznie przedstawia podpisany protokół Komisji Rewizyjnej do akceptacji.

Ponadto Pan Przewodniczący Komisji poinformował, iż na jego ręce wpłynęło pismo 
z SPZZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Sanitarnego w Płocku 
dotyczące naruszenia przepisów prawa podczas ogłoszonego postępowania konkursowego 
na udzielenie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej przez podmiot SPZZOZ w 
Sierpcu. Dodał, iż Komisja Rewizyjna będzie rozpatrywała to pismo.

Głos zabrał Pan Marek Chyliński -  Przewodniczący komisji Skarg, Wniosków 
i Petycji, który poinformował, że Komisja w okresie między sesjami nie obradowała, 
natomiast dnia 8 czerwca 2020r. została złożona skarga na Starostę Sierpeckiego 
dotycząca funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Sierpcu. Jako Przewodniczący 

£  Komisji w dniu 22 czerwca 2020r. skierowałem pismo do Pana Starosty w sprawie 
ustosunkowania się do przedmiotowej skargi.

Ad. pkt 5.
Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej 
sesji /Sprawozdanie Starosty stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu/.
Pan Przewodniczący Rady poinformował, że radni niniejszą informację otrzymali 
w materiałach na sesję. Zapytał, czy są pytania do niniejszego punktu?
Głos zabrał Pan Mariusz Turalski -  Starosta Sierpecki, który przedstawił w skrócie 
w/w sprawozdanie.
Ponadto Pan Starosta przedstawił prognozy naboru do szkół prowadzonych przez powiat 
Sierpecki. W Zespole Szkół Nr 1, prognozowane jest otwarcie sześciu klas pierwszych, 
w Zespole Szkół Nr 2 - cztery klasy pierwsze oraz Liceum Ogólnokształcącym- cztery 

^  klasy pierwsze. Dodał, że są to prognozy co łącznie dałoby około 380 uczniów w klasach 
pierwszych.
Ponadto odbyły się cztery spotkania sztabu zarządzania kryzysowego. Dwa w formie 
spotkania i dwa poprzez skypa. Oprócz tego odbyło się spotkanie z przedsiębiorcami 
z powiatu sierpeckiego odnośnie sytuacji epidemiologicznej na terenie powiatu 
sierpeckiego.
Pan Starosta wspomniał również o silnych opadach deszczu, które spowodowały 
podtopienia na terenie Miasta Sierpc. Stwierdził, że dobowy opad wody był największy od 
1986r. Nadmienił, iż było 135 interwencji zawodowej Straży Pożarnej oraz jednostek 
Ochotniczych Straży Pożarnych, które dzielnie wspierały w liczbie ponad 25 jednostek. 
Stwierdził, że był to rekord na Mazowszu w ubiegły weekend. Podziękował strażakom 
zawodowym z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz wszystkim 
jednostkom i wszystkim Wójtom Gmin, jak również wszystkim komendantom 
Ochotniczych Straży Pożarnych.
Nadmienił, iż odbyły się dwa spotkania sztabu zarządzania kryzysowego, gdzie jedno było 
z udziałem wójtów, Burmistrza Miasta Sierpc, przedstawiciela Wody Polskie, Straży
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Miejskiej oraz Policji związane ze wspólnymi działaniami w m. Kwaśno i Borkowo na 
temat przepustów na rzece. Dodał, iż w Komendzie Miejskiej Policji podtopieniami 
zagrożona była serwerownia jak i strzelnica. Komenda Policji od Powiatu otrzymała 
wsparcie w postaci foli ochronnych, natomiast Burmistrz Miasta zapewnił worki 
z piaskiem. Uważa, że wszystko ma swoje znaczenie i współpraca będzie się dalej dobrze 
toczyła. Nadmienił, że odbyło się również nadzwyczajne spotkanie z udziałem gości 
z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej z udziałem Komendanta 
Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, którzy gościli w budynku Starostwa 
Powiatowego. Przekazano raport z sytuacji co dzieje się na terenie powiatu.
Ponadto Pan Starosta podziękował Pani Joannie Pakieła -  Kierownikowi Zarządzania 
Kryzysowego i Obrony Cywilnej za jej dobrą pracę, jak również złożył podziękowania dla 
Wójtów Gmin oraz Burmistrza Miasta Sierpc za dobrą współpracę.
Radny Pan Andrzej Cześnik podziękował wszystkim, którzy w trudnej sytuacji radzili 
sobie sami we własnym zakresie nie angażując służb. Uważa, że takich osób było dużo 
i im też należą się podziękowania.
Pan Starosta podziękował Panu Tomaszowi Rochowiczowi -  Kierownikowi Spółki 
Wody Polskie, który wykonał dobrą pracę na rzecz Powiatu. ^
Radny Pan Wojciech Rychter zapytał Pana Starostę, czy Zarząd Powiatu wyraził zgcflf 
na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu programu 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pomoc osobom 
niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych 
wywołanych chorobami zakaźnymi”. Zapytał, czy powiat otrzymał środki zewnętrzne na 
realizację tego programu?
Pan Starosta powiedział, że przedmiotową sprawą zajmowała się Pani Agnieszka 
Gorczyca -  Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu. Poprosił Pana 
Przewodniczącego o udzielenie głosu Dyrektor PCPR w Sierpcu.
Pan Przewodniczący udzielił głosu Pani Agnieszce Gorczyca -  Dyrektor Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu.
Głos zabrała Pani Agnieszka Gorczyca -  Dyrektor PCPR w Sierpc, która powiedziała, 
że Powiat złożył zapotrzebowanie na środki w wysokości 85.000zł. Zgodnie 
z rozeznaniem, które zostało wykonane na terenie Powiatu, osoby potrzebujące składaj 
wnioski. Obecnie oczekuje na podpisanie umowy z PFRON. Z chwilą kiedy otrzy 
umowę nastąpi wypłata środków.
Więcej pytań nie było.

'i

Ad. pkt 6.
Zapoznanie się z informacją WIOS na temat przeprowadzonych na terenie Powiatu 
Sierpeckiego kontroli typowych w terenie /informacja stanowi załącznik nr 17 do 
niniejszego protokołu/.
Pan Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu Panią Katarzynę Jasińską - 
Kierownika delegatury w Płocku Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska 
w Warszawie.
Pani Katarzyna Jasińska powiedziała, że Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 
realizuje zadania w zakresie kontroli podmiotów korzystających ze środowiska. Od 2019r. 
Wojewódzkie Inspektoraty przestały prowadzić działalność w zakresie oceny stanu 
środowiska i działalności laboratoryjnej. Te działania zostały przejęte przez Głównego 
Inspektora Ochrony Środowiska, który realizuje zadania bezpośrednio. W 2019r.
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Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska na terenie Powiatu Sierpeckiego 
przeprowadził 26 kontroli typowych w terenie. Kontrole w terenie to są typowe kontrole 
przeprowadzone w terenie z podmiotem, czy z osobą fizyczną prowadzącą działalność 
gospodarczą. Prowadzone są inne kontrole dokumentacyjne z nieustalonym podmiotem. 
Kontrole typowe głównie dotyczyły eksploatacji ferm trzody chlewnej i drobiu, gdzie na 
terenie powiatu sierpeckiego jest dużo tego rodzaju działalności. Takich kontroli 
przeprowadzono jedenaście. Ponadto przeprowadzono kontrole: zakładów rolno -  
spożywczych(2), gminy w zakresie realizacji zadań nałożonych w ustawie o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach, instalacji mechaniczno -  biologicznego przetwarzania 
odpadów oraz składowiska odpadów (2), oczyszczalni ścieków (3) oraz 7 innych kontroli. 
Na 26 kontroli w 20 stwierdzono naruszenia i podjęto działania kontrolne, które leżą 
w kompetencjach Inspektoratu. Wydano 15 zarządzeń pokontrolnych, skierowano 
11 wystąpień pokontrolnych do innych organów. Nałożono 12 mandatów karnych, 
udzielono 6 pouczeń, skierowano 1 wniosek do Sądu o ukaranie grzywną, skierowano 
1 zawiadomienie do prokuratury, wydano 2 decyzje o karach administracyjnych, wydano 
1 decyzję odmawiającą podjęcia działalności, wydano 1 decyzję z ustaleniem terminu 
usunięcia naruszenia w postaci funkcjonowania instalacji bez wymaganego zgłoszenia. 
Pani Kierownik powiedziała, że na ręce Przewodniczącego Rady Powiatu przekazała 
szczegółowe informacje w tabeli: działania pokontrolne i wybrane przypadki.
Pan Dariusz Twardowski zapytał, czy w roku 2019 w kontrolach są duże uchybienia 
w placówkach podległych, czy są to kontrole, które wymagają dopieszczeń i to idzie 
dalej, czy są to takie, które zagrażają środowisku. Chodzi o fermy trzody chlewnej. Jak to 
jest na terenie powiatu sierpeckiego?
Pani Kierownik powiedziała, że na terenie powiatu sierpeckiego, głównie na północy jest 
duża koncentracja głównie ferm drobiu. Te fermy są uciążliwe pod względem odorowym 
i jest problem, ponieważ w prawodawstwie polskim nie ma jeszcze ustawy o ograniczeniu 
i uciążliwości odorowej i nie ma na to standardu. Więc tak naprawdę ciężko jest stosować 
sankcje czy kary administracyjne. Fermy są uciążliwe ze względu na wielkość, ale one się 
dzielą na tzw. sztuczne podziały pomiędzy członkami rodzin, którzy nadają sztuczne 
numery weterynaryjne i każda taka podzielona ferma musi być traktowana oddzielnie. Nie 
musi mieć pozwolenia zintegrowanego co wiąże się, że nie musi mieć dodatkowych 
szczegółowych obowiązków. Uważa, że jest to dla Inspektoratu w działalności kontrolnej 
duża trudność w egzekwowaniu obowiązków.

Pan Przewodniczący Rady podziękował Pani Dyrektor za przybycie.

Ad. pkt 7.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.
Pan Przewodniczący Rady poinformował, iż projekt uchwały radni otrzymali 
w materiałach, jak również był on przedmiotem prac Komisji Prac Społecznych Rady 
Powiatu w Sierpcu.
Głos zabrał Pan Dariusz Twardowski powiedział, że Pan Wicestarosta zapewniał na 
ostatniej sesji, że zadał pytanie o wykreślenie pracowni bakteriologicznej w związku 
z niespełnianiem wymagań i jednoczesny rozwój laboratorium. Zapytał, jakie to mai 
działanie i czy likwiduje się to, co kiedyś było i spełniało warunki sanitarne, a obecnie nie 
spełnia warunków sanitarnych. Zapytał, jak to będzie, jeżeli zlikwiduje się pracownię
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bakteriologiczną, czy taka placówka jak szpital będzie mogła funkcjonować.
Pan Wicestarosta odpowiedział, że nic nie jest likwidowane , a nawet przeciwnie podnosi 
się standard. Nie jest to likwidacja, ponieważ pacjenci jak do tej pory będą mieli 
wykonywane wymazy. Należy się dostosować do wymogów, jakie obowiązują 
bakteriologię. Dodał, że szpital nie jest w stanie zatrudnić mikrobiologa i czterech osób 
oraz dostosować laboratorium. Jest to koszt około l.OOO.OOOzł. Te badania będą 
wykonywane. Nie chciałbym, aby szpital powtórnie był w takiej sytuacji, że musi oddać 
ponad 1 .OOO.OOOzł. Uważa, że przez cztery lata nikt nie zwrócił na to uwagi, ale należy iść 
do przodu i dbać o bezpieczeństwo pacjenta i o to, aby nie płacił szpital kar. Stwierdził, że 
nic się nie likwiduje a pacjent będzie miał taki sam dostęp wręcz może to badanie będzie 
częściej robione jak do tej pory z tego względu, że i tak część badań była wykonywana na 
zewnątrz. Szpital wykonuje badania w 60 czy 70%, a reszta jest wykonywana na zewnątrz. 
Stwierdził, że nie ma takiego laboratorium, żeby w stu procentach robił wszystkie 
badania. Podkreślił, iż pacjent będzie miał wykonywane badania, tak samo jak do tej pory. 
Dodał, że będzie to jedna osoba, która będzie pracowała w laboratorium, nie będzie to 
osoba, która straci pracę, tak że nie potrzeba się martwić.
Radny Pan Dariusz Twardowski zapytał, czy te badania będzie wykonywała spółją 
prywatna, która wejdzie na teren szpitala? W
Pan Wicestarosta odpowiedział, że będzie to wykonywała spółka, która wygra przetarg. 
Szczegóły wyjaśni Pan Dyrektor szpitala. Poprosił Dyrektora o zabranie głosu.
Pan Robert Makówka -  Dyrektor SPZZOZ w Sierpcu powiedział, że trudno 
powiedzieć, czy będzie wykonywała spółka prywatna. Część badań wykonuje szpital 
wojewódzki i nie jest to spółka prywatna. Badania będą dalej dla pacjentów dostępne. 
Dodał, że kwartalnie w laboratorium w Sierpcu wykonuje się ponad 43.000 badań, z tego 
900 to są badania, które są bakteriologiczne, natomiast szpital wykonuje 60% badań, 
które są w pracowni, czyli jest to niespełna 600 badań kwartalnie, a 43.000 łącznie. Mowa 
jest tu o bardzo wąskiej części, a szpital chce wykonywać tych badań więcej. Nie będzie 
spółki w szpitalu tylko część badań będzie pobierana w szpitalu, natomiast badania są 
wywożone do innych placówek, które są w stanie takie badania wykonać. Z punktu 
widzenia pacjentów, te badania będą dostępne i zdecydowanie jeszcze w większym 
zakresie.
Radny Pan Zbigniew Kopczyński powiedział, iż na posiedzeniu Komisji S p r ^  
Społecznych poświęcono dużo czas w tym temacie jako kwestii laboratorium. Jest 
przeciwnikiem wyprowadzania pewnych zagadnień z instytucji czy zakładów pracy bądź 
z placówek użyteczności publicznej. Nie stoi na stanowisku aby cokolwiek wyprowadzać. 
Lata zaniedbań które doprowadziły do sytuacji takiej jaka jest, że szpital jest na takim 
poziomie a nie innym, gdzie każda komórka wymaga potężnych środków finansowych, 
aby to funkcjonowało na poziomie XXI wieku. Radni zmuszeni są do podejmowania 
takich kroków. Procent odsetek badań jest znikomy, a należy pamiętać, że najważniejszy 
jest pacjent i jakość badań. Jeżeli szpital nie posiada odpowiedniego sprzętu, a sprzęt 
byłby nieracjonalnie zakupiony i wykorzystany ( koszt zakupu ok. l.OOO.OOOzł), to taka 
inwestycja się po prostu nie opłaci. Uważa, że można zapłacić zewnętrznej firmie, która 
i tak wykonuje usługi, ponieważ dużo badań specjalistycznych, nie realizowane jest przez 
szpital, ponieważ nie ma takich możliwości technicznych. To musi być realizowane przez 
firmy kompetentne, które posiadają stosowne urządzenia. Uważa, że to nie wpłynie 
negatywnie na jakość usługi tylko ją podniesie. Powiedział, iż otrzymał informacje od 
dyrektora szpitala, że te badania będą realizowane w sposób właściwy z zachowaniem
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wszystkich standardów, a lekarz będzie miał większą możliwość diagnostyki poprzez to, 
że badania będą bardziej rozszerzone, a niczym się nie będą różniły w terminie od 
wcześniejszych. Uważa, że XXI wiek wymaga pewnych podjętych działań i należy to 
racjonalnie przeprowadzić. Stwierdził, że na razie nie stać jest powiatu na wybudowanie 
nowego laboratorium, który mógłby świadczyć usługi dla innych. Uważa, że ta zmiana na 
pewno przyczyni się do racjonalnego wykorzystania środków i obsługi pacjentów z terenu 
powiatu sierpeckiego.
Radny Pan Marek Chyliński zapytał dyrektora szpitala, czy była przeprowadzona 
analiza, czy nie lepiej zainwestować kwotę 900.000zł i wykonywać badania, a po jakimś 
czasie koszty się zwrócą, czy płacić firmie zewnętrznej? Zapytał, czy było jakieś 
porównanie tych kosztów ?
Dyrektor SPZZOZ odpowiedział, że podstawowym problemem jest brak specjalisty 
mikrobiologa. Szpital w Sierpcu z punktu widzenia formalnego nie powinien wykonywać 
badań, ponieważ nie było przez tyle lat mikrobiologa. Wobec powyższego pod badaniami 
podpisuje się osoba, która jest do tego nieuprawniona. Zgodnie z wytycznymi, które są 
już od rok 1999, te zalecenia które dotyczą laboratorium i sprzętu są niespełnione. Ponadto 
szpital nie posiada odpowiedniej bazy lokalowej, nie przeprowadza się całego zakresu 
badań, który jest wymagany przepisami prawa. Ponadto laboratorium powinno posiadać 
dwie pracownie bakteriologiczne, jedną pracownie zakażeń szpitalnych. Szpital nie 
posiada automatycznego systemu krwi, dwóch autoklawów do czystej i brudnej 
sterylizacji, wytrząsarki, mieszadła magnetycznego, systemu do monitorowania krwi, 
komory laminarnej, mikroskopu fluorescencyjnego, cieplarki do hodowli beztlenowców. 
Stwierdził, że jest to koszt około l.OOO.OOOzł, a jest 43.000zł badań przeciwko 600. 
Ogólnie badania bakteriologiczne stanowią 2% całości, a od tych 2% należy odjąć 300 
badań. Pan Dyrektor powiedział, że odczytał na Komisji zalecenie Krajowego Specjalisty 
w dziedzinie mikrobiologii, które ukazało się w Dzienniku Urzędowym Ministerstwa 
Zdrowia i Opieki Społecznej z którego wynika, że „istnienie małych pracowni to z natury 
swej mała liczba badań, inwestowanie w sprzęt i ludzi jest nieekonomiczne, a także nie 
gwarantuje wysokiej jakości badań. Stąd tworzenie laboratorium w małych jednostkach 
powinno być uzależnione od możliwości korzystania z usług w dużych ośrodkach. 
W zależności od usytuowania szpitala, posiadanych przez szpital pomieszczeń można 
rozważyć możliwość organizowania większych jednostek obsługujących np. kilka szpitali, 
korzystniejszych z punktu widzenia ekonomicznego oraz standaryzacji i wiarygodności 
badań. W takich sytuacjach konieczny jest dobrze zorganizowany transport próbek 
i materiału i systemu przekazywania wyniku”. Stwierdził, iż jest wskazanie, aby badania 
były wiarygodne, muszą być wykonywane w dużych ilościach, a szpital wykonuje badań 
tylko 600 kwartalnie, czyli około 200 badań średnio miesięcznie. Jest to z punktu widzenia 
działalności- ilość niewielka. Stwierdził, że jest to jak z badaniem koronawirusa. Jest 
dyskusja, dlaczego w Sierpcu nie przeprowadza się badań, gdzie próbki są pobierane. 
Pacjenci są podejrzani i nie są wysyłani do innej placówki, te badanie jest pobierane na 
miejscu. Natomiast samo badanie jest wykonywane w innej placówce. Dodał, że badanie 
na aids, cytologiczne, czy badanie pod kątem nowotworowym, te badania są wykonywane 
na zewnątrz. Stwierdził, iż mówi się o 200 badaniach, jednym pracowniku który nie traci 
pracy. Część personelu medycznego odchodzi na emerytury, a osoba pozostająca wejdzie 
w część pozostałą laboratoryjną. Uważa, że ta praca będzie bardziej efektywna. Część 
badań która jest ze szpitala wywożona na zewnątrz, jest tylko wywożona w czwartki raz 
w tygodniu. Jeżeli szpital wejdzie w inne rozwiązanie, to taki transport będzie codziennie,



a do tego warunkiem jest to, żeby skład zespołu zakażeń szpitalnych, który musi być 
w każdym szpitalu wszedł mikrobiolog. Stwierdził, że nigdy w historii szpitala nie było 
mikrobiologa, który powinien być dla bezpieczeństwa pacjentów, bo to jest nazwa zespołu 
zakażeń szpitalnych. Walczy się z tym co jest najgroźniejsze dla pacjenta i potrzebni są 
specjaliści, którzy będą współpracować . Trwa rozmowa z podmiotem, który jest w stanie 
zapewnić, że wytypuje ze swojego składu osobę , która wejdzie do składu komisji lekarzy. 
Radny Pan Zbigniew Kopczyński odnosząc się do kwestii l.OOO.OOOzł. powiedział, iż 
w poniedziałek radni brali udział w odebraniu oddziału chirurgii i bloku operacyjnego. 
Przełożona pokazała sprzęt wizualnie, jakiego używają lekarze. Jeden zestaw kosztuje 
około óO.OOOzł, a brakuje jeszcze sześciu takich zestawów. Uważa, że pieniądze należy 
przeznaczyć na to co jest niezbędne, żeby odbywały się operacje w sposób właściwy, żeby 
lekarz operujący miał właściwe narzędzia. Uważa, że środki powinny być przeznaczone 
na narzędzia do wykorzystania.
Radny Pan Marek Chyliński powiedział, że chciał tylko zapytać, czy była 
przeprowadzona jakakolwiek analiza, ale nie było.
Pan Dyrektor SPZZOZ powiedział, że trudno jest porównywać badania, które wykonuje 
szpital, ponieważ brak jest odpowiedniego i podstawowego sprzętu, wówczas trudno 
porównać badanie, które jest zrobione metodami, które nie spełniają standardu. hW 
spostrzega tej części z punktu widzenia ekonomicznego, przy 43.000 badań globalnie 
nawet jeżeli ta cena będzie większa, ona będzie nieznacząca. Badania bakteriologiczne 
stanowią niespełna 2% wszystkich badań i jest to mały i bardzo wąski wycinek 
działalności laboratorium. Stawia się za cel, aby ten szpital był nowoczesny. Za chwilę 
będzie tomograf, jest to szpital który ma zysk. Uważa, że aby to było spełnione należy 
wykonywać nowoczesne procedury. Nie można się podpisywać pod badaniami, które nie 
spełniają wymogów, które od 1999 r. te zalecenia o których było pisane nie spełniały 
wymogów. To jest pytanie do osób które od 1999r. zarządzały szpitalem i zarządzały 
Powiatem. Dlaczego od 1999r. jedyną rzeczą jaką wykonano w pracowni bakteriologii, to 
jest położenie lm płytek na podłodze i pomalowanie 2m2 płytek na ścianie. Stwierdził, że 
jest to cały remont od 1999r. Uważa, że jeżeli są jakieś zarzuty, to też są zarzuty do osób 
które zarządzały szpitalem i osób, które mogły przeznaczyć środki a nie przeznaczyły. 
Radny Pan Marek Chyliński powiedział, że w kwestii narzędzi zgadza się z Panem 
Dyrektorem. Zapytał ile kosztuje 300 badań? W
Pan Dyrektor SPZZOZ odpowiedział, że z kosztem zatrudnienia pracownika to jest 
około 150.000zł.
Pan Starosta powiedział, ten temat był omawiany na trzech komisjach na których były 
prowadzone dyskusje. Uważa, że należy głosować zgodnie z własnym sumieniem 
i przekonaniami. Minęło 1,5 roku od kiedy jest nowy Zarząd i nowa Rada Powiatu. 
Stwierdził, że dużo razem zostało zrobione, a od roku jest nowy dyrektor. Myśli, że szpital 
idzie w dobrą stronę. Poprosił o głosowanie nad uchwałą.
Radny Pan Marek Chyliński nadmienił, iż nie należy do żadnej Komisji stałej 
i zaproszeń na żadną Komisje nie otrzymuje, dlatego stąd te pytania.
Radny Pan Dariusz Twardowski powiedział, że też nie należy do żadnej Komisji stałej 
i dlatego chciał zadać pytanie. Powiedział, że jeżeli zawieszenie pracowni 
bakteriologicznej nie zachwieje równowagi w funkcjonowaniu szpitala, to jeżeli coś 
istnieje to powinno się dążyć do tego aby usprawnić, a nie podejmować, że wykreślamy. 
Uważa, że jeżeli to co kiedyś powstało i jeżeli wykreślimy i zniknie, to za ileś lat jeżeli 
trzeba będzie z powrotem wprowadzić, to na pewno warunki jakie należy spełnić, będą
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zapewne inne niż obecnie.
Pan Dyrektor SPZZOZ powiedział, że nie można czegoś ulepszyć co nie spełnia 
wymogów od 1999r.
Radny Pan Dariusz Twardowski powiedział, że jeżeli słucha Dyrektora to w szpitalu 
zastał utopię, rozpadające się wszystkie oddziały. Pracując w szpitalu od 2007r do 2010r. 
było wiele remontów w szpitalu, były remontowane oddziały. Uważa, że nie można 
mówić, że zastał Pan Dyrektor szpital w takiej sytuacji, a poprzednicy nie robili nic tylko 
byli od brania pieniędzy. Ponadto powiedział, że słyszał, że zostaje przenoszony POZ do 
prywatnej przychodni. Zapytał, ile będzie kosztować szpital wynajem pomieszczeń dla 
POZ i jaki ma cel wyprowadzanie POZ ze szpitala i czym jest to spowodowane, że POZ 
zostaje przenoszony do prywatnej przychodni?
Radny Pan Kamil Różański poprosił Pana Przewodniczącego i Radnych 
o przegłosowanie Statutu. Nadmienił, że zgodnie z § 18 Statutu, każdemu radnemu 
w danym punkcie przysługują dwie wypowiedzi, a wydłużanie i prowadzenie dyskusji 
takiej, która do niczego nie doprowadzi i która niewiele wniesie nie ma sensu.
Radny Pan Sławomir Olejniczak powiedział, aby radnym nie zabierać głosu. Zapytał 
Pana Dyrektora SPZZOZ na temat tomografu.
Pan Dyrektor SPZZOZ powiedział, prawdą jest to i wszyscy są świadomi, że rok temu 
kiedy zacząłem zarządzać szpitalem, do tego momentu moi poprzednicy bardzo mało 
zrobili by zrealizować plan dostosowawczy. Do końca roku 2017 należało dostosować 
szpital do wymogów rozporządzenia. W tym terminie te remonty które były robione były 
remontami prowizorycznymi, czego efekty są zbierane. Kiedy był remont choćby oddziału 
internistycznego, chirurgicznego, nikt nie wymienił kanalizacji, ani instalacji, a obecnie 
zbierane jest żniwo wszystkich prac, które były jakby tylko „malowaniem trawy”, 
natomiast program dostosowawczy nie został wykonany. W związku z powyższym 
dopiero te działania, które się dzieją w ostatnim czasie próbują przybliżać szpital do tego, 
aby spełniał wymogi jakie stawia rozporządzenie. Stan szpitala jest taki, że są jeszcze 
punkty w szpitalu, w którym są zagrożenia w postaci takiej, że mógłby być wykreślony z 
rejestru podmiotów leczniczych. Ponadto przekazał informację na temat Podstawowej 
Opieki Zdrowotnej (POZ). Powiedział, że słucha z przerażeniem Pana Radnego, który 
swoje pytania opiera na plotkach, na informacjach niesprawdzonych. Rozumie, że bardzo 
fajnie jest wzbudzić wśród mieszkańców jakiś niepokój. Prawdą jest to, że obecnie POZ 
zostaje przeniesiony w inne miejsce dlatego, że przychodnia będzie całkowicie 
specjalistyczna, przenoszone zostają poradnie uzależnień. Dodał, że na obszarze na 
którym działa POZ nie pojawiła się żadna konkurencja. Poza tym pomieszczenia w 
których znajdował się POZ nie do końca spełniały wymogi. W związku z powyższym 
zakłada, że ta działalność która będzie obecnie w POZ robiona spowoduje, że pojawią się 
nowi pacjenci, nowe deklaracje. Uważa, że będzie to podstawowa opieka zdrowotna, 
która będzie wzorem w Sierpcu i powiecie. Stwierdził, że radni będą zaskoczeni jakością 
usług, jakie będą świadczone w przychodni, która będzie przyjazna pacjentom, która 
będzie spełniała wszystkie wymogi. Dodatkowo planuje się uruchomienie nocnej i 
świątecznej pomocy, gdzie kontrakt będzie należał do szpitala. Przez ostatnie dwa lata 
nocna i świąteczna pomoc była wyrzucona do podmiotu zewnętrznego, obecnie będzie 
realizowana w przychodni czynnej 24 godziny. Będzie to łatwiejsze dla pacjentó\\, 
ponieważ będzie bliski dostęp do RTG i tomografu. Ponadto poinformował, iż szpit 
zakupił tomograf komputerowy. Od dwóch tygodni są realizowane prace związane 
dostosowaniem pomieszczeń, których planowane zakończenie jest na koniec lipca



Wierz}', że od sierpnia po wielu latach starań w szpitalu sierpeckim będzie tomograf 
komputerowy i będą wykonywane badania. Na dzień dzisiejszy będą to wykonywane 
badania tylko na potrzeby pacjentów szpitala, ewentualnie zostaną uruchomione badania 
komercyjne, ponieważ do czasu póki jest ogłoszony stan pandemii, nie mogą być 
ogłoszone żadne konkursy na badania ambulatoryjne. Jak tylko zostanie zniesiony stan 
pandemii NFZ przewiduje ogłoszenie kontraktu na tomografie komputerową dla tego 
obszaru. W związku z powyższym powinniśmy być zadowoleni z faktu, że szpital się 
rozwija i to co się nie udawało wiele lat, dzięki staraniom radnym którzy głosowali na 
środki dla szpitala, udało się zrealizować. Dodał, że wszyscy którzy przybyli do szpitala 
na spotkanie mogli zobaczyć jak szpital się rozwija. Ta jakość, która jest proponowana jest 
jakością inną( lepszą) i uważa, że radni powinni być zadowoleni, a nie szukać jak Radny 
Pan Twardowski, który ma takie podejście jakie ma. Uważa, że jest to przykre i smutne, 
ale wierzy że mimo wszystko taką osobę jest w stanie przekonać do tego, żeby zobaczyła, 
że jakość szpitala sierpeckiego i przychodni zmienia się zdecydowanie.
Pan Przewodniczący powiedział, wypowiedzi padały różne. Upomniał i poprosił, że są na 
sali posiedzeń. Radni są od tego żeby zadawali pytania lepsze czy gorsze, ponieważ nie 
każdy radny może dowiedzieć się z urzędu bądź instytucji o pewnych rzeczach. Część 
osób usłyszy na mieście, a w wypowiedzi radnego nie wyczuł uszczypliwości do pra™ 
Dyrektora szpitala. Radny Pan Twardowski zapytał o informację i taką informację radni 
chcieliby usłyszeć. Bardzo prosi bez uszczypliwości, bo nie na tym rzecz polega. Radni 
widzą w jakim idzie to kierunku, a jakby nie było widać, jak Pan Dyrektor zaznaczył, 
Radni nie podnieśliby ręki za inwestycjami w szpitalu, co jest wręcz przeciwnie, bo 
ogromne środki w ciągu dwóch lat zostały przekazane na teren szpitala i jego inwestycje. 
Radny Pan Sławomir Olejniczak poprosił o odpowiedź na temat kosztu zakupu 
tomografu.
Pan Dyrektor SPZZOZ odpowiedział, że koszt zakupu tomografu jest 1.880.000zł. 
Dodał, że w tej cenie jest tomograf, stacje opisowe i wstrzykiwacz. Oznajmił, że ta cena 
jest niższa niż była planowana. Przewiduje koszty dostosowania pracowni między 
500.000zł a 700.000zł. Dodał, że prace trwają, wystąpiono o pozwolenie na budowę, które 
zostało wydane. W trakcie robót pojawiają się liczne problemy, ale wierzy że do końca 
lipca będzie inwestycja zakończona.
Radny Pan Dariusz Twardowski zwrócił się do Dyrektora szpital. Powiedział, że tyl®  
zadał pytanie odnośnie, ile będzie kosztować szpital wynajęcie pomieszczeń dla POZ, na 
które nie odpowiedział Pan Dyrektor. Zapytał o zakup tomografu, czy to jest za gotówkę, 
leasing czy raty?
Pan Dyrektor SPZZOZ odpowiedział, że zakup tomografu jest w części. Zakup jako 
wkład własny, pozostała część jest to pożyczka. Poinfonnował, iż kondycja szpitala 
i z tego powinni być radni dumni, jest taka, że kupując tomograf szpital nie potrzebował 
poręczenia, nie potrzebował podpisania weksli, ponieważ w rankingu finansowym jaki był 
sporządzony, został uznany jako instytucja stabilna, której nie jest potrzebne żadne 
poręczenie. To jest coś z czego powinni być radni dumni, co udało się zrobić w przeciągu 
roku. Szpital, który rok temu był w fatalnej sytuacji, nie miał płynności finansowej, miał 
potężne zadłużenie, miał potężną stratę, jest szpitalem jako jedyny - 92% szpitali 
powiatowych w Polsce przynosi potężne straty. Ponadto Pan Dyrektor SPZZOZ 
powiedział, że informacja dotycząca kosztu wynajęcia pomieszczeń na POZ, jeżeli będzie 
możliwa udzieli na piśmie.
Radny Pan Wojciech Rychter powiedział, że przykro słuchać, że w ubiegłych latach nic
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nie było robione w szpitalu. Rada Powiatu co roku przeznaczała środki, jak również były 
pozyskiwane środki zewnętrzne. Radni nie są lekarzami czy ordynatorami oddziałów 
szpitalnych i nie wiedzą na jaki sprzęt są potrzebne środki. Stwierdził, że zakupy były 
robione, było zapotrzebowanie według tego, jakie były potrzeby szpitala. Dodał, że jest 
trzecią kadencję radnym i jeżeli się słyszy, że poprzednia rada nic nie robiła, to jest to 
opinia krzywdząca. Stwierdził, że jest to nie eleganckie ze strony dyrektora. Życzy 
sukcesów i osiągnięcia zamierzonego celu. Dodał, że w 2018r. szpital też był na plusie. 
Pan Starosta powiedział, że intencją Pana Dyrektora nie było aby kogoś urazić 
z Radnych. Dodał, iż 5 lub 6 radnych pracuje już od czterech kadencji, a dziś obecnych 
jest 4. Uważa, że raz się jest w koalicji raz w opozycji, ale ważne jest to co powiedział 
Pan Dyrektor do radnego Pana Twardowskiego, że wszyscy głosowali i poparli. Wiadomo, 
że czasami wygląda to różnie, jak i każda sesja jest różna. Nadmienił, że szpital jest 
jednym z dziesięciu w Polsce, który jest na plusie. Uważa, że jest to wspólna zasługa 
wszystkich.
Radny Pan Paweł Pakieła powiedział, że słuchając Pana Dyrektora jest zmuszony zabrać 
głos. Stwierdził, że dyrektor jest od tego i po to przyszedł, aby odpowiadać na zadane 
pytania, a nie oceniać, czy są zasadne czy nie, czy są mądre, czy mniej mądre. Radni nie 
wszystko wiedzą, ale starają się cały czas uczyć. Poprosił nie używać słów „malowanie 
trawy” i innych w stosunku do poprzedników, którzy w tym momencie nie mogą się 
bronić i odpowiadać na argumenty i stwierdzenia.

Więcej pytań nie było.

Wobec powyższego Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie niniejszy projekt 
uchwały.

Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.

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

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

Wobec powyższego Pan Przewodniczący stwierdził, że Rada Powiatu podjęła:

UCHWAŁĘ Nr 134.XXI.2020
zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego 

Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.



/uchwała stanowi załącznik nr do niniejszego protokołu/.

Pan Przewodniczący Rady ogłosił 5 minut przerwy. 
Po przerwie Pan Przewodniczący przeszedł do pkt 8

Ad. pkt 8.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach 
i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej 
w Sierpcu za IV kwartał 2019 roku.

Salę opuścił Pan Mariusz Turalski -  stan radnych 14.

Pan Przewodniczący poinformował, iż projekt uchwały radni otrzymali w materiałach jak 
również był on przedmiotem prac Komisji Prac Społecznych Rady Powiatu w Sierpcu. 
Pytań nie było.
Wobec powyższego Pan Przewodniczący poddała pod głosowanie niniejszy projekt 
uchwały.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i 
wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej 
w Sierpcu za IV kwartał 2019 roku.

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (14)
Przemysław Burzyński, Marek Chyliński, Andrzej Cześnik, Zbigniew Kopczyński, 
Małgorzata Korpolińska, Sławomir Krystek, Ewa Nowakowska, Jarosław Ocicki, 
Sławomir Olejniczak, Paweł Pakieła, Kamil Różański, Wojciech Adam Rychter, Sebastian 
Szczypecki, Dariusz Twardowski m
NIEOBECNI (3) ^
Juliusz Gorzkoś, Jan Laskowski, Mariusz Turalski

Wobec powyższego Pan Przewodniczący stwierdził, że Rada Powiatu podjęła:

UCHWAŁĘ Nr 135.XXI.2020
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku 

finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w
Sierpcu za IV kwartał 2019 roku.

/uchwała stanowi załącznik nr ł9 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 9
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach 
i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
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w Sierpcu za 2019 rok.

Pan Przewodniczący Rady poinformował, iż projekt uchwały radni otrzymali 
w materiałach jak również był on przedmiotem prac Komisji Prac Społecznych Rady 
Powiatu w Sierpcu.
Pytań nie było.

Wobec powyższego Pan Przewodniczący poddała pod głosowanie niniejszy projekt 
uchwały.

Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i 
wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w 
Sierpcu za 2019 rok.

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (14)
Przemysław Burzyński, Marek Chyliński, Andrzej Cześnik, Zbigniew Kopczyński, 
Małgorzata Korpolińska, Sławomir Krystek, Ewa Nowakowska, Jarosław Ocicki, 
Sławomir Olejniczak, Paweł Pakieła, Kamil Różański, Wojciech Adam Rychter, Sebastian 
Szczypecki, Dariusz Twardowski 
NIEOBECNI (3)
Juliusz Gorzkoś, Jan Laskowski, Mariusz Turalski

Wobec powyższego Pan Przewodniczący stwierdził, że Rada Powiatu podjęła:

UCHWAŁĘ Nr 136.XXI.2020
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku 

finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w
Sierpcu za 2019 rok.

/uchwała stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 10.
Zapoznanie się ze „Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania 
sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki 
Zdrowotnej w Sierpcu za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.”
sprawozdanie stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu/
Pan Przewodniczący Rady poinformował, iż niniejsze sprawozdanie radni otrzymali 
w materiałach, jak również był on przedmiotem prac Komisji Prac Społecznych Rady 
Powiatu w Sierpcu.
Pytań nie było.

A
Ad. pkt 11.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego \

17



Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2019 rok.
Pan Przewodniczący poinformował, iż projekt uchwały radni otrzymali w materiałach, 
jak również był on przedmiotem prac Komisji Prac Społecznych Rady Powiatu w Sierpcu. 
Pytań nie było.
Wobec powyższego Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie niniejszy projekt 
uchwały.

Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2019 rok..

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (14)
Przemysław Burzyński, Marek Chyliński, Andrzej Cześnik, Zbigniew Kopczyński, 
Małgorzata Korpolińska, Sławomir Krystek, Ewa Nowakowska, Jarosław Ocicki, ® 
Sławomir Olejniczak, Paweł Pakieła, Kamil Różański, Wojciech Adam Rychter, Sebastian 
Szczypecki, Dariusz Twardowski 
NIEOBECNI (3)
Juliusz Gorzkoś, Jan Laskowski, Mariusz Turalski

Wobec powyższego Pan Przewodniczący stwierdził, że Rada Powiatu podjęła:

UCHWAŁĘ Nr 137.XXI.2020
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego 

Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2019 rok..

/uchwała stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 12
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2019 r. 
Pan Przewodniczący poinformował, iż projekt uchwały radni otrzymali w materiałach, 
jak również był on przedmiotem prac Komisji Prac Społecznych Rady Powiatu w Sierpcu. 
Poprosił Pana Dyrektora SPZZOZ o zabranie głosu.
Pan Dyrektor SPZZOZ przeprosił za emocje. Stwierdził, że o bakteriologi rozmawia się 
godzinę czasu, a o tym co faktycznie dobrego się dzieje nie. To dzięki działaniom oraz 
wsparciu ze strony Powiatu, który przeznaczał duże środki na służbę zdrowia. Z punktu 
widzenia radnych w części jeżeli chodzi o zarządzanie zostały wykonane zadania, które 
były postawione i które były do realizacji. Szpital dzięki zakupom oraz modernizacji 
bloku operacyjnego, czy ostatnie zakupy tomografu, idzie w kierunku, aby być szpitalem 
który ma odpowiednią płynność finansową. Szpital 2019r. zanotował o ponad 3.000.000 
wyższą sprzedaż z usług medycznych niż to miało miejsce w latach ubiegłych. Jest to
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pierwszy zysk w historii tego szpitala, który jest wypracowany z danego roku. Dwa razy 
zysk który się pojawił wynikał ze zmiany systemu i zapłaty za nad wykonania. Gdyby 
szpital miał zapłacone nadwykonania o 6% jeszcze wzrosłyby przychody. Wykonano 
ryczał na poziomie 106%, gdzie okoliczne szpitale miały problem z wykonaniem ryczałtu. 
Dodał, że szpital jest jedyny na północnym Mazowszu, gdzie podniesiono ryczałt z racji 
wykonania w takim stopniu. Dzięki gospodarce kosztowej udało się przez 7 miesięcy 
zeszłego roku, obniżyć koszty o ponad 311 .OOOzł. Ponadto w roku poprzednim był 
problem z działalnością poprzedniego zespołu chirurgicznego, który naraził szpital na 
stratę. Oznajmił, że wynik na koniec roku wynosi ponad 365.OOOzł, gdyby nie płacono 
kary i odsetek w roku ubiegłym, to byłaby kwota ponad 580.OOOzł na plusie. Ponadto tymi 
efektami stara się dzielić z pracownikami. W zeszłym roku po raz pierwszy w historii 
szpitala przeznaczone zostało 266.OOOzł środków na wzrost wynagrodzeń dla 
pracowników. O tej bardzo pozytywnej w roku ubiegłym sytuacji finansowej wskazuje 
wskaźnik. Na koniec roku osiągnięto poziom ponad 800.OOOzł na plusie to oznacza, że ta 
działalność medyczna, czyli zysk z działalności medycznej jest wygenerowany tylko 
z działalności medycznej. To jest pierwszy raz w historii szpitala, aby ebita (zysk) był na 
poziomie dodatnim. Myśli, że to wsparcie, bo bez wsparcia inwestycyjnego ten szpital nie 
rozwijałby się i wyglądałby jak to się widzi dookoła, gdzie są zwolnienia pracowników 
szpitali, mają potężne problemy z płynnością finansową i wypłatą wynagrodzeń. Myśli że 
z punktu widzenia wszystkich obecnych osób, ponieważ to radni głosowali za rozwojem 
szpitala, żeby można było realizować pomoce które były. Podziękował pracownikom, 
ponieważ praca która została wykonana w ostatnim kwartale była tytaniczna i wiele miejsc 
wykonało większe kontrakty niż wykonują większe oddziały szpitalu np. w szpitalu 
w Płocku. Uważa, że była to wielka praca włożona i wierzy, że nowi specjaliści, którzy 
pojawili się w szpitalu w Sierpcu, też spowodują, że szpital będzie lepiej oceniany i wierzy 
że ten rok, który jest trudnym rokiem zakończy się z wynikiem dodatnim. Uważa, że nowe 
inwestycje będą temu służyły, rozwój bloku operacyjnego, zakup tomografu, czy nowe 
lokalizacje.
Radny Pan Paweł Pakieła powiedział, że na stronie 3 sprawozdania z działalności 
SPZZOZ można znaleźć pewne liczby tj. pkt 2 tabeli: zmiany w kapitałach i te same 
liczby znajdują się na stronie 3 sprawozdania z badania biegłego rewidenta. Na stronie 
czwartej można przeczytać co biegły rewident pisze. Jeżeli dochodzimy do wniosku, że 
istnieje istotna niepewność, wymagane jest zwrócenie uwagi na sprawozdanie biegłego 
rewidenta na powiązane sprawozdanie finansowe. Radny odczytał ze strony trzeciej 
sprawozdania: „nie zgłaszając zastrzeżeń do prawidłowości i rzetelności badanego 
sprawozdania finansowego zwraca się uwagę, że nierozliczone straty netto wynoszą na 
dzień bilansowy 12.824.073,35zł powodując, że straty szpitala są ujemne i wynoszą 
6.421.482, lOzł”. Dodał, że te liczby są w sprawozdaniu z działalności na stronie 
trzeciej „jak wykazano w sprawozdaniu finansowym powyższe warunki łącznie z innymi 
informacjami opisanymi w tej nocie świadczą o istnieniu istotnej niepewności, która 
może powodować poważne wątpliwości co do zdolności jednostki do kontynuacji 
działalności.” Uważa, że pomimo pozytywnego wyniku i tego co było powiedziane, w 
dalszym ciągu nie należy tracić czujności. Stwierdził, że te zdania które napisał biegły 
rewident nie wzięły się z niczego tylko z pewnych liczb i należy mieć to na uwadze.
Pan Wicestarosta powiedział, że na którymś ze spotkań Pan Dyrektor mówił, żeby ni 
popadać w euforię, ponieważ 12.000.OOOzł z lat ubiegłych jest jako strata, którą należ 
pokryć przez kolejne parę lat, żeby ten szpital był na zero. Uważa, że to nie jest duż
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problem porównując z innymi szpitalami. Podkreślił, że niektóre szpitale mają dwa razy 
większe zadłużenie i funkcjonują, a w szpitalu w Sierpcu idzie w dobrym kierunku, bo jak 
dotąd nigdy szpital nie był finansowany taką ilością środków jak w roku 2019 i 2020. 
Stwierdził, że obecna Rada Powiatu przekazała dużo środków dla szpitala i dlatego szpital 
ma zysk i może wykonywać więcej operacji i większe przychody uzyskać. Nadmienił, iż 
wszystko można było zobaczyć na konferencji, którą zorganizował Pan Dyrektor. Dodał, 
że przekazane środki nie są marnowane, wręcz przeciwnie idą w dobrym kierunku.
Pan Przewodniczący Rady poinformował, iż kwota jaką Radni przeznaczyli na 
inwestycje jako dotacja z powiatu sierpeckiego na szpital w planie na rok 2019 była 
1.658.832zł, aneksem nr 3 z dnia 28 grudnia 2019r. zwiększono do kwoty 1.929.4lózł. 
Dodał, że z tego zostały poczynione ogromne zakupy i remonty. Nadmienił, iż na rok 
2020 zostały przydzielone środki w kwocie ponad 2.000.000zł. Pan Dyrektor bardzo 
dobrze wykorzystuje, kupując i inwestując w szpital i sprzęt, który radni mogli obejrzeć, 
jak również w remont bloku operacyjnego. Został zakupiony tomograf komputerowy, 
który również będzie spłacany. Łączna dotacja za 2019 i 2020 ponad 4.000.000zł 
z budżetu Powiatu na inwestycje w szpitalu. Pan Przewodniczący powiedział, że jeżeli 
Powiat będzie stać i w miarę możliwości, będą środki finansowe, to należy inwestować 
aby szpital się rozwijał. W
Pytań nie było.
Wobec powyższego Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie niniejszy projekt 
uchwały.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2019 r.

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

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

Wobec powyższego Pan Przewodniczący stwierdził, że Rada Powiatu podjęła:

UCHWAŁĘ Nr 138.XXI.2020
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Samodzielnego Publicznego 
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2019 r.

/uchwała stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu/.

Pan Przewodniczący Rady zwrócił się do Pana Dyrektora szpitala. Powiedział, że wynik 
głosowania jest najlepszym podziękowaniem dla dyrektora oraz całej załogi szpitala, za
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rok 2019 za zaangażowanie i ciężką pracę całego personelu. Życzył miłej współpracy 
pomiędzy Radnymi i szpitalem.
Pan Wicestarosta podziękował Panu Dyrektorowi za pracę jaką wykonał. Poprosił 
o dalszą współpracę i o mniej emocji. Wie, że udzielają się emocje jak się pewnych rzeczy 
słucha i się nie wytrzymuje. Poprosił o stonowanie wypowiedzi, ponieważ nie powinno to 
mieć miejsca. Uważa, że Zarząd Powiatu ma zaufanie do Pana Dyrektora jeżeli chodzi
0 wykonywanie pracy. Dodał, że niedługo będą podziękowania, jeżeli będzie działał 
tomograf, ponieważ czeka się na niego bardzo długo.
Pan Przewodniczący podziękował również całemu personelowi medycznemu, salowym
1 administracji oraz całemu zespołowi szpitala.
Ponadto Pan Przewodniczący Rady poinformował, iż na jego ręce zostało złożone pismo 
przez Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych zakładowa Organizacja 
Związkowa przy SPZZOZ w Sierpcu z prośbą o zabranie głosu zgodnie ze Statutem. 
Poprosił o zabranie głosu.
Pani Agnieszka Nawrocka - Reprezentantka Związku Zawodowego Pielęgniarek 
i Położnych. Powiedziała, że jako pielęgniarka powiedziała, że nie ma obaw i nie ma 
żadnego niebezpieczeństwa o pracę i płacę w szpitalu sierpeckim. W przeciągu ostatniego 
czasu następuje rozwój szpitala. Podpisano porozumienie przez Pana Dyrektora ze 
Związkami Zawodowymi Pielęgniarek i Położnych w sprawie wynagrodzenia dla 
personelu medycznego za co personel jest wdzięczny. Podziękowała za współpracę ze 
Starostwem i Panem Dyrektorem. Dodała, że jako wieloletni pracownik jest bardzo 
wdzięczna.
Pan Przewodniczący Rady podziękował Pani Agnieszce Nawrockiej.

Ad pkt 13.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 
stanowiących własność Powiatu Sierpeckiego.
Pan Przewodniczący Rady poinformował, iż projekt uchwały radni otrzymali 
w materiałach, jak również był on przedmiotem prac Komisji Infrastruktury 
i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Powiatu w Sierpcu. Dodał, że jest to kontynuacja 
dzierżawionych terenów rolnych w m. Studzieniec.
Pytań nie było.

Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 
stanowiących własność Powiatu Sierpeckiego..

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

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

Wobec powyższego Pan Przewodniczący stwierdził, że Rada Powiatu podjęła:

UCHWAŁĘ Nr 139.XXI.2020
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących 
własność Powiatu Sierpeckiego..

/uchwała stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu/.

Salę opuścił Radny Pan Andrzej Cześnik- stan radnych 14.

Ad. pkt 14.
Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2020-2035.
Pan Przewodniczący Rady poinformował, iż projekt uchwały radni otrzymali 
w materiałach, jak również był omawiany na Komisjach stałych Rady Powiatu w Sierpcu. 
Pytań nie było. ^

Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2020-2035..

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (14)
Przemysław Burzyński, Marek Chyliński, Zbigniew Kopczyński, Małgorzata Korpolińska, 
Sławomir Krystek, Ewa Nowakowska, Jarosław Ocicki, Sławomir Olejniczak, Paweł 
Pakieła, Kamil Różański, Wojciech Adam Rychter, Sebastian Szczypecki, Mariusz 
Turalski, Dariusz Twardowski
NIEOBECNI (3) •
Andrzej Cześnik, Juliusz Gorzkoś, Jan Laskowski

Wobec powyższego Pan Przewodniczący stwierdził, że Rada Powiatu podjęła:

UCHWAŁĘ Nr 140.XXI.2020
zmieniającą Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Powiatu Sierpeckiego na łata 2020-2035

/uchwała stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 15.
Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 
Sierpeckiego na 2020 r.
Na salę posiedzenia przybył Radny Pan Andrzej Cześnik -  stan radnych 15.
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Pan Przewodniczący poinformował, iż projekt uchwały radni otrzymali w materiałach, 
jak również był omawiany na Komisjach stałych Rady Powiatu w Sierpcu. 
Pytań nie było.

Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 
Sierpeckiego na 2020 r..

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

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

Wobec powyższego Pan Przewodniczący stwierdził, że Rada Powiatu podjęła:

Ad. pkt 16.
Raport o stanie Powiatu Sierpeckiego za 2019 rok: w tym debata nad w/w raportem oraz 
podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Sierpcu wotum zaufania. 
Pan Przewodniczący Rady poinformował, iż projekt uchwały wraz z Raportem radni 
otrzymali w materiałach, jak również był omawiany na Komisjach stałych Rady Powiatu 
w Sierpcu, które zaopiniowały Raport pozytywnie.
Głos zabrał Radny Pan Paweł Pakieła który powiedział, że chciałby uszczegółowić dane, 
które pojawiły się w Raporcie na stronie 40 -  gospodarka wodno -ściekowa. Oznajmił, że 
jest zapis, że udział ścieków przemysłowych wynosi ok. 32% ogółu odprowadzanych 
ścieków komunalnych z miasta. Stwierdził, że jest to nieprawda z tego względu, że w roku 
2019 Miejska Oczyszczalnia Ścieków odebrała 1.206.000 m3 ogółem, z czego przemysł 
prawie 700.000m3. Uważa, że jest to większa połowa, a dokładnie 57% zamiast 32%. 
Oznajmił, że nie prawdziwe jest kolejne zdanie „Z uwagi na zwiększenie produkcji 
wzrosła również ilość odprowadzanych ścieków przez OSM Sierpc”. Poinformował, że 
OSM posiada własną oczyszczalnię. W związku z tym ścieki oczyszczone idą prosto do 
zbiornika czyli do Sierpienicy.
Pan Przewodniczący Rady poprosił Pana Sekretarza o zajęcia stanowiska w tej sprawie. 
Pan Ryszard Dobiesz -  Sekretarz Powiatu powiedział, że trudno się odnieść w te
chwili. Dodał, że szkoda że nie zgłoszono tego na Komisji, ponieważ byłby czas n;

UCHWAŁĘ Nr 141.XXI.2020
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2020 r..

/uchwała stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu/.



weryfikację informacji. Wyjaśnił, że raport który powstaje, jest to sprawozdanie Zarządu 
Powiatu z tego co działo się w roku 2019. Nadmienił, że dane pochodzą z Wydziału 
Rolnictwa i Środowiska, od Pani Naczelnik, która je przekazała. Powiedział, iż powyższe 
dane zostaną zweryfikowane po sesji.
Radny Pan Kamil Różański podziękował Radzie Powiatu. Dodał, że Raport o stanie 
Powiatu jest podkreśleniem tego co wspólnie jako radni zrobiliśmy dla Powiatu w roku 
ubiegłym. Uważa, że o tym, że działania w roku ubiegłym były robione w 99% wspólnie, 
świadczą podejmowane uchwały przez Radę Powiatu, które w większości były 
podejmowane jednogłośnie. Uważa, że był to bardzo dobry rok dla powiatu sierpeckiego 
jeśli chodzi o inwestycje. Podziękował szczególnie Panom Starostom za zaangażowanie. 
Stwierdził, że te zaangażowanie owocuje, że dziś można powiedzieć, że ten rok 2019 był 
rokiem bardzo dobrym dla Powiatu. Ma nadzieję, że razem, wspólnie jako Rada Powiatu 
będziemy owocnie pracowali w kolejnych latach dla dobra mieszkańców i Powiatu. 
Chciałby, aby zgodnośćw decyzjach była w takim procencie jak do tej pory. Oczywiście 
dyskusje są i powinny być, dyskutujmy, spierajmy się na poglądy, ale wypracujmy ten 
dobry kompromis dla mieszkańców. Oby ten następny rok, który pewnie będzie 
trudniejszy ze względu na sytuację w naszym kraju związaną z koronawirusem, a był tak 
dobry jak 2019r. £
Pan Przewodniczący Rady podziękował wszystkim Radnym, całemu Zarządowi za rok 
2019, partnerom czyli Wójtom i Burmistrzowi za dotacje na inwestycje drogowe na 
terenie powiatu na drogach powiatowych lub jeszcze inne dotacje. Muszą być partnerzy 
którzy dołożą do inwestycji, tak jak na terenie m. Sierpca w roku 2019 dzięki staraniom 
Zarządu i Rady została wyremontowana ul. Świętokrzyska -  80% dofinansowania 
zewnątrz, 10% Powiat i 10% Urząd Miejski -  Pan Burmistrz. Była to kwota 627.862zł po 
stronie Powiatu i po stronie Miasta. Ponadto 2019r. zaplanowano kwotę na remont ul. 
Konstytucji, gdzie Powiat przeznaczył 900.000zł, Miasto ponad 900.000zł i 80% 
dofinansowania. Wspomniał, że na poszczególnych gminach robione są inwestycje 
i Wójtowie partycypują w 50% wkładu własnego na inwestycje drogowe, jeśli chodzi 
o inne działania również. Dzięki staraniom Zarządu i Starostów są również dla gmin 
różne profity i dotacje. Uważa, że 2019r. był rokiem dobrym. Podziękował również Panu 
Skarbnikowi za jego pracę. Podkreślił, że 2019r. zakończył się sukcesem dla całej Rady 
(17 Radnych) ponieważ inwestycji i dofinansowań było bardzo dużo. Nadmienił, iż ^  
utrudnienia na drogach z powodu inwestycji drogowych.
Radny Pan Kamil Różański uważa, podziękowania należą się wszystkim pracownikom 
Starostwa Powiatowego w Sierpcu, wszystkim komórkom podległym Starostwu za ich 
pracę.

Głosowano w sprawie:
Raport o stanie Powiatu Sierpeckiego za 2019 rok: w tym debata nad w/w raportem oraz 
podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Sierpcu wotum zaufania..

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

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

Wobec powyższego Pan Przewodniczący stwierdził, że Rada Powiatu podjęła:

UCHWAŁĘ Nr 142.XXI.2020
w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Sierpcu wotum zaufania.

/uchwała stanowi załącznik nr do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 17.
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
Powiatu Sierpeckiego za rok 2019 oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za rok 
2019.
Pan Przewodniczący Rady poinformował, iż projekt uchwały otrzymali w materiałach, 
jak również był omawiany na Komisjach stałych Rady Powiatu w Sierpcu, które 
zaopiniowały Sprawozdania pozytywnie. Komisja Rewizyjna zaopiniowała pozytywnie w/ 
w projekt.
Radny Pan Sławomir Olejniczak powiedział, że jest to sprawozdanie za rok 2019 
w którym realizowany był przez ten rok budżet, podejmowane było szereg uchwał 
zmieniających. Ta uchwała jest podsumowaniem całego tego roku. Pan Radny 
podziękował Panu Skarbnikowi za współpracę na Komisjach, sesjach, który zawsze 
wyjaśniał i infonnował o zaistniałych sytuacjach i zmianach i wydatkach.
Pan Przewodniczący Rady poprosił Pana Skarbnika o odczytanie treści opinii 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Płocku na temat 
przedłożonego przez Zarząd Powiatu sprawozdania z wykonania budżetu za 2019r.
Pan Skarbnik odczytał opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół 
Zamiejscowy w Płocku w sprawie wydania opinii z przedłożonego przez Zarząd Powiatu 
sprawozdania z wykonania budżetu za 2019r.
/  opinia stanowi załącznik nr do niniejszego protokołu/.

Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
Powiatu Sierpeckiego za rok 2019 oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za rok
2019..

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

Wyniki imienne:
ZA (15)
Przemysław Burzyński, Marek Chyliński, Andrzej Cześnik, Zbigniew Kopczyński,



Małgorzata Korpolińska, Sławomir Krystek, Ewa Nowakowska, Jarosław Ocicki, 
Sławomir Olejniczak, Paweł Pakieła, Kamil Różański, Wojciech Adam Rychter, Sebastian 
Szczypecki, Mariusz Turalski, Dariusz Twardowski 
NIEOBECNI (2)
Juliusz Gorzkoś, Jan Laskowski

Wobec powyższego Pan Przewodniczący stwierdził, że Rada Powiatu podjęła:

UCHWAŁĘ Nr 143.XXI.2020
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu 
Sierpeckiego za rok 2019 oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za rok
2019..

/uchwała stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu/.

Pan Przewodniczący ogłosił 5 minut przerwy.
Po przerwie Pan Przewodniczący wznowił obrady Rady Powiatu w Sierpcu.

Ad. pkt 18.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Sierpcu absolutorium 
z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.

Pan Przewodniczący poinformował, iż Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Sierpcu po 
rozpatrzeniu Sprawozdania z wykonania budżetu za 2019r. wraz ze sprawozdaniem 
finansowym postanowiła wystąpić do Rady Powiatu w Sierpcu z wnioskiem o udzielenie 
Zarządowi Powiatu absolutorium za 2019r. Wobec powyższego stosowny projekt uchwały 
radni otrzymali w materiałach sprawozdanie stanowi załącznik nr 29 do niniejszego 
protokołu/.
Głos zabrał Pan Mariusz Turalski -  Starosta Sierpecki, który powiedział, że wiele już 
powiedziano. Uważa, że dziś na sesji to były w 99% dobre i pozytywne emocje, a jeden 
procent wynika z tego, że każdemu z nas zależy na dobru szpitala i każdy się stara, al^ 
czasami gdzieś w tym ferworze nerwy puszczają. Podziękował wszystkim KomisjoW 
stałym, całej Radzie Powiatu za wszystkie spotkania sesyjne. Podziękował prezydium 
Rady Powiatu oraz Zarządowi Powiatu. Podziękował Panu Jarosławowi Ocickiemu -  
Wicestaroście za współpracę. Ponadto powiedział, że najważniejsze obszary działań to jest 
oświata czyli edukacja, służba zdrowia i drogownictwo. Uważa, że w poczuciu dobrze 
spełnionego obowiązku rok 2019 w aspekt budżetowy można zamknąć.
Radny Pan Wojciech Rychter wspomniał o pomocy społecznej.
Pan Starosta podziękował Panu Wojciechowi Rychterowi -  powiatowemu 
pełnomocnikowi ds. osób niepełnosprawnych za ciężką pracę przez 1,5 r.
Podsumowując liczby w drogownictwie w roku 2019 pozyskane środki zewnętrzne 
8.500.000zł , natomiast w roku 2020 do chwili obecnej tj. ponad 8.100.000zł. Dodał, że 
łącznie przez dwa lata pozyskanych środków zewnętrznych jest w kwocie ponad 
16.500.000zł głównie z Funduszu Dróg Samorządowych, aczkolwiek korzysta się również 
ze środków rządowych. Pan Starosta powiedział, że dzięki współpracy na linii prezydent, 
rząd, samorządy w Delegaturze Urzędu Wojewódzkiego w Płocku będzie miał zaszczyt
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odebrać promesę, dzięki której na cały powiat sierpecki z Funduszu Inwestycji 
Samorządowych tzw. tarczy samorządowej Powiat Sierpecki otrzyma środki w kwocie 
ponad 6.152.000zł z tego dla: Gminy Mochowo -  677.000zł, Gminy Szczutowo -  
570.000zł Gminy Gozdowo -  500.000zł, Gminy Rościszewo -  500.000zł, Gminy Sierpc -  
500.000zł, Gminy Zawidz -  500.00zł, Miasto Sierpc -  815.000zł oraz Starostwo 
Powiatowe prawie 2.100.00zł. Środki należy wydatkować do końca roku 2021 i można je 
przeznaczyć na wszystkie inwestycje, jakie są potrzebne czyli przedszkola, szkoły, drogi, 
kanalizacja, infrastruktura sportowa, szpital. Tam gdzie potrzeba jest środków. Ponadto 
podziękował za inicjatywę legislacyjną Prezydentowi, Wojewodom za współpracę 
z którymi powiat sierpecki miał przyjemność współpracować obecnym i którzy pełnili tą 
funkcję. Poprosił Wysoką Radę o udzielenie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 
rok 2019.
Pan Przewodniczący Rady podziękował samorządowcom Wójtom i Burmistrzowi, gdzie 
oprócz dotacji od Marszałka, czy Wojewody nasza lokalna społeczność też są partnerami 
w dotacji inwestycji.
Pan Przewodniczący Rady poprosił Pana Krzysztofa Sobieckiego -  Skarbnika Powiatu 
o odczytanie treści opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Pan Skarbnik odczytał treść opinii RIO.
/opinia stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.

Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Sierpcu absolutorium z 
tytułu wykonania budżetu za 2019 rok..

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

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

Wobec powyższego Pan Przewodniczący stwierdził, że Rada Powiatu podjęła:

UCHWAŁĘ Nr 144.XXI.2020
w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Sierpcu absolutorium z tytułu wykonania 
budżetu za 2019 rok.

/uchwała stanowi załącznik nr 30 do niniejszego protokołu/.

Pan Przewodniczący Rady pogratulował Starostom oraz Zarządowi Powiatu dobrej 
pracy i efektów w roku 2019. Jako Radni liczymy na dobrą współpracę między Radą 
Powiatu a Zarządem Powiatu. Uważa, że im więcej pytań, tym więcej rozmów i// 
kompromisów i razem można rozwijać Powiat w zgodzie i poszanowaniu , aby atmosfera L
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była jak dotychczas.
Pan Starosta jeszcze raz podziękował. Myśli, że została doceniona wspólna całoroczna 
praca. Chodzi o zrównoważony rozwój Powiatu i myśli, że rozmawiając ze sobą sprawi, 
że każdy ma swoje ambicje i cele oraz reprezentuje określone kręgi wyborcze. Uważa, że 
jeżeli usiądzie się razem to wypracuje się takie stanowisko, by równomiernie rozwijać 
wszystkie gminy i cały powiat sierpecki w aspekcie oświaty, służby zdrowia, 
drogownictwa i pomocy społecznej.

Pan Przewodniczący ogłosił 15 minut przerwy.
Po przerwie Pan Przewodniczący wznowił obrady sesji Rady powiatu w Sierpcu.

Ad. pkt 19.
Zapoznanie się sprawozdaniem z działań dotyczących COVID-19 na terenie Powiatu 
Sierpeckiego /
sprawozdanie stanowi załącznik nr 31 do niniejszego protokołu/.

Radny Pan Wojciech Rychter powiedział, że patrząc na raport brak jest informacji na 
temat ile osób do końca maja, czy połowy czerwca było na kwarantannie na terer^^ 
powiatu sierpeckiego.
Pani Joanna Pakieła -  Kierownik Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej
powiedziała, że taka informacja jest codziennie zamieszczana na stronie internetowej 
sanepidu sierpeckiego. Dodała, że również taką informacje otrzymuje. Ta informacja jest 
również zamieszczana na stronie internetowej Starostwa Powiatowego. Pani Kierownik 
powiedziała, że na obecną chwilę nie jest w stanie powiedzieć ile osób od samego 
początku walczy z COVID, czy odbywało kwarantannę. Kwarantannę instytucjonalną 
odbywało 49 osób, która trwała od 15 marca do 26 marca. Uważa, że było wszystko 
dobrze zorganizowane, kwarantanna przebiegała bez problemów. Koszty które poniósł 
Powiat zostały zwrócone. Oznajmiła, że dane o koronawirusie są to dane wrażliwe.
Radny Pan Wojciech Rychter zapytał, czy może być ogólna informacja o liczbie osób 
z terenu powiatu sierpeckiego przebywających na kwarantannie.
Pani Kierownik powiedziała, że do obecnej chwili jest około 700 osób. Dodała, że 
dokładnie sprawdzi i przekaże informacje. ^
Pan Przewodniczący Rady poprosił o przekazanie informacji do Biura Rady.
Pan Sekretarz powiedział, że do sprawozdania dołączy się wyjaśnienie lub sprostowanie. 
Radny Pan Andrzej Cześnik powiedział, iż treść w sprawozdaniu dotyczy również 
kwarantanny w m. Studzieniec. Zapytał, czy sprawozdaniu jest wpisana kwota za pobyt 
uczniów na kwarantannie.
Pani Kierownik odpowiedziała, że są to wszystkie koszty, które Powiat poniósł za pobyt 
uczniów na kwarantannie.
Pan Przewodniczący powiedział, że informacja zostanie doprecyzowana 
w sprawozdaniu.
Więcej pytań nie było.

Ad. pkt 20.
Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji w latach 2018-2019 „Programu opieki nad 
zabytkami Powiatu Sierpeckiego na lata 2016-2019”.
/sprawozdanie stanowi załącznik nr 32do niniejszego protokołu/.
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Pan Przewodniczący Rady poinformował, iż sprawozdanie otrzymali radni 
w materiałach, jak również był omawiany na Komisji Spraw Społecznych Rady Powiatu 
w Sierpcu.
Pytań nie było.

Ad. pkt 21.
Zapoznanie się z Oceną zasobów pomocy społecznej.
/Ocena stanowi załącznik nr 33 do niniejszego protokołu/.
Pan Przewodniczący poinformował, iż projekt uchwały otrzymali w materiałach, jak 
również był omawiany na Komisji Spraw Społecznych Rady Powiatu w Sierpcu. 
Pytań nie było.

Ad. pkt 22.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Edukacji w Powiecie Sierpeckim 
na lata 2020-2024 Strategia stanowi załącznik nr 34 do niniejszego protokołu/.
Pan Przewodniczący Rady poinformował, iż projekt uchwały otrzymali w materiałach, 
jak również był omawiany na Komisji Spraw Społecznych Rady Powiatu w Sierpcu.
Głos zabrał Radny Pan Dariusz Twardowski zapytał, jaki będzie udział procentowy 
naboru do szkół średnich?
Pani Bogusława Lewandowska - Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia powiedziała, 
że z ogólnej liczby uczniów absolwentów szkół podstawowych przewiduje się, że do 
szkół prowadzonych przez powiat sierpecki w naborze weźmie udział około 70%. Jest to 
wyliczone na podstawie poprzednich lat szkolnych. Te 70% stanowi 378 osób. Około 30% 
z tej powinno trafić do Zespołu Szkół Nr 1 w sześciu oddziałach i po 20% do Liceum 
Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Nr 2, około czterech oddziałów w szkołach. Takie są 
przewidywania.

Salę opuścił Pan Mariusz Turalski -  Starosta Sierpecki -  stan radnych 14.

Pan Jarosław Ocicki -Wicestarosta podziękował osobom, które stworzyły strategię:
Pani Małgorzacie Korpolińskiej, Panu Andrzejowi Cześnikowi, a największe 

podziękowania skierował do Pani Bogusławy Lewandowskiej -  Naczelnik Wydziału 
Oświaty i Zdrowia. Te dane które zostały przedstawione są to dane statystyczne, 
a pobrane ze szkół podstawowych. Wiadomo ile jest uczniów w szkołach podstawowych 
i można się spodziewać, że tyle będzie uczniów, ale też być zaskoczonym w jedną lub 
drugą stronę, ponieważ różnie bywa. Nadmienił, iż wystąpiono do Wojewody o dopłatę do 
transportu, ponieważ można będzie otrzymać dopłatę w kwocie 3zł do transportu. Uważa, 
że będzie dobrze i nie będzie dużego problemu. Nadmienił, że rok 2023/2024 będzie 
rokiem z najmniejszą liczbą uczniów.
Pytań nie było.

Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Edukacji w Powiecie Sierpeckim 
na lata 2020-2024..

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
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Przemysław Burzyński, Marek Chyliński, Andrzej Cześnik, Zbigniew Kopczyński, 
Małgorzata Korpolińska, Sławomir Krystek, Ewa Nowakowska, Jarosław Ocicki,
Sławomir Olejniczak, Paweł Pakieła, Kamil Różański, Wojciech Adam Rychter, Sebastian 
Szczypecki, Dariusz Twardowski 
NIEOBECNI (3)
Juliusz Gorzkoś, Jan Laskowski, Mariusz Turalski

Wobec powyższego Pan Przewodniczący stwierdził, że Rada Powiatu podjęła:

UCHWAŁĘ Nr 145.XXI.2020
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Edukacji w Powiecie Sierpeckim na lata 2020-
2024..

/uchwała stanowi załącznik nr 34 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 23. #
Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu Wynagradzania nauczycieli zatrudnionych 
w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki. 
Pan Przewodniczący Rady poinformował, iż projekt uchwały otrzymali w materiałach, 
jak również był przedmiotem prac na Komisji Spraw Społecznych Rady Powiatu. 
Pan Zbigniew Kopczyński -  Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych podziękował 
Panu Wicestaroście za poparcie wniosku o podwyższenie o 10% dodatku motywacyjnego 
dla wszystkich nauczycieli podległych Starostwu. Dodał, że Komisja chciała w ten sposób 
docenić pracę, jaką nauczyciele wkładają w kształcenie młodych ludzi. Nadmienił, że z 
10% na 20% będzie możliwość podniesienia przez dyrektorów dodatku motywacyjnego 
dla każdego z nauczycieli.
Radny pan Dariusz Twardowski zapytał, czy jest to dodatek motywacyjny, który będą 
otrzymywali dyrektorzy i nauczyciele?
Pani Naczelnik odpowiedziała, że tak. Zgodnie z orzecznictwem, ponieważ dyrektor jest 
równocześnie nauczycielem. Do tej pory było, że nauczyciel otrzymywał do 10°/l^ 
a dyrektor do 20%. Obecnie będzie dla wszystkich nauczycieli, którym jest również 
dyrektor od 2% do 20%. Dodała, że daje to szeroką możliwość, ponieważ jest coraz więcej 
projektów które są bez wynagrodzenia dla nauczycieli za prowadzenie zajęć, a wkładem 
własnym jest np. tworzenie przez nauczycieli programów nauczania, czy to w ramach 
eksperymentu. Nadmieniła, że jeżeli we wniosku brak jest zapisu, że nauczyciel otrzymuje 
wynagrodzenie, to wówczas można to wyrównać dodatkiem motywacyjnym.
Pytań nie było.

Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu Wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w 
szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki..

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

W y n ik i  im ie n n e :

Z A  (1 4 )
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Przemysław Burzyński, Marek Chyliński, Andrzej Cześnik, Zbigniew Kopczyński, 
Małgorzata Korpolińska, Sławomir Krystek, Ewa Nowakowska, Jarosław Ocicki, 
Sławomir Olejniczak, Paweł Pakieła, Kamil Różański, Wojciech Adam Rychter, Sebastian 
Szczypecki, Dariusz Twardowski 
NIEOBECNI (3)
Juliusz Gorzkoś, Jan Laskowski, Mariusz Turalski

Wobec powyższego Pan Przewodniczący stwierdził, że Rada Powiatu podjęła:

UCHWAŁĘ Nr 146.XXI.2020
w sprawie Regulaminu Wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i 
placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki..

/uchwała stanowi załącznik nr 35do niniejszego protokołu/.

W y n ik i  im ie n n e :

Z A  (1 4 )

Ad. pkt 24.
Podjęcie oświadczenia w sprawie przyznania tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu 
Sierpeckiego dla Ks. Kan. Franciszka Kuć.
Pan Przewodniczący Rady poinformował, iż projekt oświadczenia otrzymali radni 
w materiałach, jak również był przedmiotem prac Komisji stałych Rady Powiatu 
w Sierpcu. Nadmienił, iż wniosek został złożony przez Wójta Gminy Gozdowo do 
Zarządu Powiatu, który obradował nad wnioskiem w dniu 18 czerwca 2020r.

Głosowano w sprawie:
Podjęcie oświadczenia w sprawie przyznania tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu 
Sierpeckiego dla Ks. Kan. Franciszka Kuć.

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

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

Wobec powyższego Pan Przewodniczący stwierdził, że Rada Powiatu podjęła:

Oświadczenie
w sprawie przyznania tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego dla



Ks. Kan. Franciszka Kuć.
/uchwała stanowi załącznik nr do niniejszego protokołu/.

Pan Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu Pana Sebastiana Szczypeckiego -  
Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu, który powiedział, że Ks. Kan. Franciszek Kuć był 
wiele lat proboszczem w parafii pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa i Męczennika 
w Bonisławiu. Podziękował wszystkim obecnym Radnym za poparcie tego wniosku 
i oddanie głosu. Ponadto złożył gratulacje dla księdza kanonika i podziękowanie za 
wyrażenie zgody na nominowanie do podjęcia w/w oświadczenia.

Ad. pkt 25.
Wnioski i oświadczenia radnych.

Radny Pan Sławomir Olejniczak powiedział, że na Komisji Infrastruktury 
i Bezpieczeństwa Publicznego radni zapoznali się z projektem drogi Ligowo -Skępe do 
granicy. Między innymi zapoznali się z założeniami i technologią. Poprosił, aby podczas 
projektowania realizacji dopilnować odnośnie zjazdów na posesje, ponieważ jest to bardzo 
ważne dla mieszkańców, użytkowników i rolników. Powiedział, że z doświadczenia r #  
ze zawsze wychodzą jakieś problemy. Dodał, ze jest radnym z Gminy Mochowo i chce 
dbać o mieszkańców, żeby im się żyło jak najlepiej i nie było problemu.
Ponadto powiedział, że radna z terenu Gminy Mochowo złożyła wniosek o poszerzenie 
i utwardzenie pobocza drogi 3766W Bożewo -  Głuchowo na pewnym odcinku. 
Stwierdził, że na razie prace zostały poczynione w małym stopniu i wyszło pewne 
niedomówienie ze strony Zarządu. Poprosił aby powrócić do tego tematu, ustalić i 
dokładnie uzgodnić między stronami o co chodzi i co ma być robione.
Pan Wicestarosta powiedział, że projekt Ligowo -  Skępe do granicy z powiatem, ta 
droga nie wiadomo czy będzie wykonywana w roku bieżącym, ponieważ jest projekt do 
1 km drogi, który należało złożyć, żeby ominąć opinie środowiskową. Dodał, że jest 
robiony projekt, który będzie na całość tej drogi, ale nie wiadomo, czy Powiat otrzyma 
środki z rezerwy, ponieważ ta droga jest na 26 miejscu. Uważa, że ta droga powinna być 
wykonana w całości w roku przyszłym( dłuższy odcinek). Stwierdził, że będą to droższe 
prace, ale można będzie otrzymać więcej dotacji. Dodał, że jeżeli powiat złoży wniosdŁ 
w roku następnym, dotacja będzie 80%, a w roku bieżącym jest 70%. Ponadto powiedział; 
że zjazdy robione są wszystkie i każdy ma wykonany zjazd na swoją posesję czy działkę. 
Stwierdził, że niektórzy chcieliby więcej takich zjazdów, ale brane są pod uwagę zjazdy. 
Uważa, że powinny odbywać się konsultacje z rolnikiem na temat zjazdów. Ponadto 
powiedział, że na temat wniosku radnej porozmawia z dyrektorem ZDP i będzie 
załatwione.
Radny Pan Zbigniew Kopczyński powiedział, że w porozumieniu z Starostą 
i Wicestarosta oraz Przewodniczącym Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa 
Publicznego wprowadza się nowum. W przypadku inwestycji drogowych, jeżeli będzie 
realizowany projekt w odpowiednim czasie przed zatwierdzeniem odbędzie się spotkanie 
w celu zapoznania się z projektem, jak również stosownych uzgodnień w sprawie projektu 
gdzie będzie realizowany.
Radny Pan Dariusz Twardowski zwrócił się do Przewodniczącego Komisji 
Infrastruktury i Bezpieczeństwa Publicznego, aby inwestycje drogowe objąć kontrolą. 
Uważa, że jeżeli robi się wstępną inwestycję, to aby wstępne prace były przygotowane od
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początku do końca, tak jak się to ma przy drogach wojewódzkich. Ten zakres robót jest od 
wstępnegom przygotowania, aż do końca.
Ponadto powiedział, że na terenie gm. Szczutowo jest dużo suchych drzew przy drodze, 
które powinny być usunięte, a mieszkańcy się skarżą. Uważa, że co jakiś czas powinny 
być robione objazdy dróg w celu sprawdzenia stanu drzew, które stwarzają 
niebezpieczeństwo.
Radny pan Andrzej Cześnik podziękował za uwagi, które pojawiały się już wcześniej. 
Uważa, że jeżeli omawiany( konsultowany)n jest projekt drogi, która ma być za chwilę 
wykonana, to nie będzie niedomówień np. w sprawie zjazdów. Uważa, że jest to 
najlepsza metoda aby wszystko uzgodnić. Podziękował za uwagi Radnego 
Twardowskiego na temat suchych drzew. Powiedział, że będzie miał na uwadze i coś 
w tym temacie trzeba zrobić.
Radny Pan Wojciech Rychter zwrócił uwagę odnośnie deszczówki na ul. Konstytucji 3 
Maja. Powiedział, że w Zespole Szkół Nr 1 jest hala sportowa- duży budynek, jest 
internat, Centrum Kształcenia Ustawicznego.Jeżeli byłaby możliwość, a nie było ujęte w 
projekcie wykonanie deszczówki , to należy teraz zrobić przy remoncie tej ulicy. Dodał, 
że na ulicy Armii Krajowej nie ma deszczówki i warto wziąć pod uwagę, żeby w 
przyszłości można było to zrobić. Stwierdził, że są bardzo duże powierzchnie dachowe, 
jeżeli chodzi o te obiekty.
Radny Pan Kamil Różański przekazał informację od Pana Starosty. Poinformował, iż 
dostał informację o pozytywnym zaakceptowaniu jednej z dróg z listy rezerwowej: droga 
powiatowa Lelice -  Rogienice -  Grąbiec -  Rzeszotary Zawady w m. Krajewice Małe. 
Droga została zarekomendowana do dofinansowania i czeka na podpis Pana Premiera i na 
tą drogę otrzymamy dofinansowanie w kwocie 634.674,43zł. Dodał, że jest to kolejna 
droga ,na którą udało pozyskać się środki finansowe.
Pan Wicestarosta sądzi, że ten rok kiedy jest pandemia nie będzie rokiem straconym, 
ponieważ środki są ściągane z różnych stron. Sądzi, że zakończy się pozytywnie i dobrze 
byłoby, aby zakończył się lepiej jak rok 2019. Stwierdził, że idzie to w dobrym kierunku 
i jak skończy się pandemia ponownie zaczną ze Starostą ściągać środki dla jednostek. 
Powiedział, również o ul. Konstytucji. Stwierdził, że nie jest w stanie wykonać odpływu 
deszczówki, ponieważ są tam działki prywatne i nikt nie pozwoli przekopać przez działkę 
prywatną. Wątpi, że można tam coś zrobić, ponieważ są studnie gdzie woda spływa. 
Radny pan Wojciech Rychter powiedział, że chodzi o to, aby od Zespołu Szkół Nr 1 do 
warsztatów i w stronę ul. Konstytucji.
Pan Wicestarosta powiedział, że jest to inwestycja, która nie wie czy jest możliwa do 
zrobienia, może w przyszłości tak, ale obecnie nie. Dodał, że na ul. Konstytucji do 
wszystkich działek są robione remonty, nie tylko deszczówki, ale również ścieki. 
Deszczówka jest wykonywana od mleczami do ul. Dworcowej.
Ponadto odpowiedział na pytanie Radnego Pana Dariusza Twardowskiego. Powiedział, że 
rozmawiał na temat inwestycji na gm. Szczutowo z Wójtem i Panem Rzadkiewiczem, 
zastępującym dyrektora ZDP, gdzie była rozmowa na temat topoli. Stwierdził, że te 
topole mają być usunięte, a także była rozmowa o inwestycjach które będą wykonywane. 
Dodał, iż sam zrobił objazd gm. Sierpc drogi Sudragi -  Gójsk, gdzie została zrobiona 
droga i był na drodze Gójsk -  Podlesie obok Agnieszkowa. Stwierdził, że zostały wszczęte 
roboty, gdzie na obrzeżach drogi Agnieszkowo -  Gójsk nic wówczas nie robiono. Dod$, 
że będzie robione, ponieważ powiat otrzymał dotację w kwocie lOO.OOOzł od Marszał 
od Zarządu Dróg Województwa Mazowieckiego na drogę Gójsk -  Podlesie ok
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1 .OOO.OOOzł. Stwierdził, że gm. Szczutowo nie powinna narzekać, a suche topole zostaną 
usunięte.
Pan Wicestarosta powiedział również o inwestycjach. Z dróg samorządowych powiat 
otrzymał środki na drogi Sudragi -  Gójsk gm. Sierpc, gm. Szczutowo Gójsk -  
Agnieszkowo i Miasto Sierpc ul. Konstytucji 3 Maja. Ponadto została zaakceptowana 
droga w m. Krajewice i jest to czwarta droga, która będzie finansowana w 80%. Nie wie 
jak z drogą w Ligowie, może będzie wykonywana w roku bieżącym, a jeżeli nie to w roku 
następnym. Nadmienił, że jeżeli chodzi o inwestycje to chcą traktować równo dlatego jest 
zapis, potem będzie wstępna umowa podpisana z Wójtem gm. Gozdowo, gdzie też będzie 
wykonywana inwestycja. Sądzi, że w roku 2021 zostaną złożone trzy wnioski na 
gm. Gozdowo, gm. Mochowo i gm. Rościszewo. Dodał, iż tak wygląda plan na dwa lata 
i chcą aby każda gmina skorzystała z dotacji z funduszu na drogi.
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Sebastian Szczypecki zwrócił się z prośbą 
a zarazem wnioskiem do Zarządu Powiatu oraz Przewodniczącego Komisji Infrastruktury 
i Bezpieczeństwa Publicznego w sprawie przygotowania dokumentacji projektowej pod 
budowę drogi powiatowej 3720W. Stwierdził, że jest to jedyna droga powiatowa, która 
jest bezpośrednim połączeniem dróg wojewódzkich na terenie powiatu sierpeckiego drogi 
wojewódzkiej 541 biegnącej przez m. Mochowo i drogi wojewódzkiej 560, k t ó ^  
przebiega przez teren gm. Gozdowo dokładnie jest to połączenie w m. Bonisław przy 
rondzie. Nadmienił, iż wniosek składał w końcu rok 2019 i chciałby go ponowić, 
ponieważ można pozyskać duże fundusze z dróg samorządowych. Jest to inwestycja, która 
wpisuje się w realizację, ponieważ jest to bardzo szeroki pas około 6m i odcinek około 7 
km. Nadmienił, że jest to droga powiatowa jedyny łącznik dwóch dróg wojewódzkich nie 
pokryta nawierzchnią asfaltową. Dodał, że radni byli w celu oględzin podczas objazdu 
dróg i mogą powiedzieć w jakim jest stanie. Poprosił o pochylenie się nad wnioskiem 
i sprawić, aby dokumentacja była do zrealizowania.
Radny Pan Dariusz Twardowski powiedział, że nie był na Komisji Infrastruktury 
i chciałby zapytać o inwestycje na terenie Szczutowa na ul. Kolejowej miał być położony 
chodnik. Poprosił o informacje na jakim jest to etapie?
Pan Wicestarosta powiedział, że rozmawiał z Panem Andrzejem Twardowskim Wójtem 
Gminy na temat inwestycji. Dodał, że jest problem z odpływem odnośnie właściciela 
działki, który nie wyraża zgody i pisze jakieś protesty’. Stwierdził, że będzie to załatw ioi^ 
w najbliższym czasie. Powiedział, że może to tak długo leżało z tego względu że Wójt 
miał pretensje, ponieważ ta inwestycja miała być robiona dwa lata temu, ale będzie to 
wykonane w jak najszybszym czasie, żeby w roku bieżącym zakończyć tę inwestycję. 
Radny Pan Sławomir Olejniczak nawiązał do projektów zjazdów dlaczego tak apeluje. 
Powiedział, że w obecnej sytuacji są przypadki, że jest zjazd do pola z posesji i projektant 
rysuje tam gdzie jest, ale są przypadki, że mieszkaniec rolnik chce w innym miejscu, 
ponieważ zmienia się kierunek upraw w polu czy kierunek działalności i dlatego jest 
potrzebny kontakt z mieszkańcami w celu ustalenia czy uzgodnienia danych. Dodał, że 
o to wnioskuje.
Pan Wicestarosta powiedział, że powinien być bezpośredni kontakt pomiędzy 
projektantem a mieszkańcami. Wspomniał o pierwszym rondzie które jako pierwsze 
powstało na drodze nr 10 w Sierpcu, które trzy razy zostało poprawiane. Stwierdził, że są 
zaległości aby to wszystko zrobić i wymaga to dużo pracy i to wszystko wychodzi podczas 
wszystkich robót. Uważa, że najlepszy jest bezpośredni kontakt z ludźmi jak również 
z projektantem danej inwestycji. Uważa, że będzie to trudno wyegzekwować.
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Ad. pkt 26.
Sprawy różne.
Pan Przewodniczący podziękował 14 Radnym, którzy dzięki wspólnej inicjatywie 
z własnych diet przekazali ponad 11 .OOOzł na walkę z COVID dla szpitala w formie 
przekazanych środków. Ponadto podziękował wszystkim osobom z ramienia Starostwa 
Powiatowego , sztabu Zarządzania Kryzysowego, funkcjonariuszom Policji, Straży 
Pożarnej, Straży Miejskiej oraz wszystkim samorządom za włączenie się w walkę z 
COVID.
Ponadto Pan Przewodniczący w imieniu Rady Powiatu ,wszystkim dzieciom i młodzieży 
życzył bezpiecznych i szczęśliwych wakacji.

Ad. pkt 27.
Pan Przewodniczący zamknął XXI sesję Rady Powiatu w Sierpcu.

Przygotowała: Danuta SekulskaS Przewodniczący
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Z a ł . N r

LISTA OBECNOŚCI
R A D N Y C H

RADY POWIATU W SIERPCU

....... do protokołu

z obrad Sesji Rady Powiatu

Nr<̂ U§śS$.zdn

na obradach XXI sesji w dniu 25 czerwca 2020 roku

Lp. NAZWISKO I IMIĘ Podpis

/ /
1. Burzyński Przemysław

2. Chyliński Marek Piotr

3. Cześnik Andrzej Sławomir /  r c;
4 Gorzkoś Juliusz

n u e a t e ę / n t f

5. Kopczyński Zbigniew
u

6. Korpolińska Małgorzata

7. Krystek Sławomir Grzegorz /tjy?
8. Laskowski Jan /Tl i -C cS cfC  s rz -c i

9. Nowakowska Ewa Danuta ^ o ^ U f
10. Ocicki Jarosław Andrzej

11. Olejniczak Sławomir Paweł O/'
12. Pakieła Paweł ? P-U
13. Różański Kamil Jan lik ^
14. Rychter Wojciech Adam

15. Szczypecki Sebastian /
16. Turalski Mariusz

P -  f 7  1
17. Twardowski Dariusz Mieczysław

<3iL______
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PRZEWODNICZĄCY 
RADY POWIATU 

W SIERPCU

BRZ.0002.4.2020

Sierpc, dnia 18 czerwca 2020 roku

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 Statutu Powiatu Sierpeckiego 
zwołuję obrady XXI sesji Rady Powiatu w Sierpcu na dzień 25 czerwca 2020 
roku tj. czwartek o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego 
w Sierpcu.

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

1) Nr XIX,2020 z dnia 5 marca 2020roku,
2) Nr XX z dnia 15 maja 2020 roku.

3. Ustalenie porządku obrad.
4.Informacje Przewodniczącego, Przewodniczących Komisji i oświadczenia 
przewodniczących Klubów.
5.Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od 
poprzedniej sesji.
ó.Zapoznanie się sprawozdaniem z działań dotyczących COVID-19 na terenie 
Powiatu Sierpeckiego.
7. Zapoznanie się z informacją WIOS na temat przeprowadzonych na terenie 
Powiatu Sierpeckiego kontroli typowych w terenie.
8. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji w latach 2018-2019 
„Programu opieki nad zabytkami Powiatu Sierpeckiego na lata 2016-2019”.
9. Zapoznanie się z Oceną zasobów pomocy społecznej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Edukacji w 
Powiecie Sierpeckim na lata 2020-2024.
II. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu Wynagradzania nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez 
Powiat Sierpecki.
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, 
kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu 
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za IV kwartał 2019 roku.



14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania 
o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego 
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2019 rok.
15. Zapoznanie się ze „Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta 
z badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu 
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za okres od 01.01.2019 r. do 
31.12.2019 r.”
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu 
za 2019 rok.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu 
za 2019 r.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 
nieruchomości stanowiących własność Powiatu Sierpeckiego.
19. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2020-2035.
20. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu 
Powiatu Sierpeckiego na 2020 r.
21. Raport o stanie Powiatu Sierpeckiego za 2019 rok: w tym debata nad w/w 
raportem oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu 
w Sierpcu wotum zaufania.
22. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego Powiatu Sierpeckiego za rok 2019 oraz sprawozdania 
z wykonania budżetu Powiatu za rok 2019.
23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Sierpcu 
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.
24. Podjęcie oświadczenia w sprawie przyznania tytułu honorowego 
„Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego dla Ks. Kan. Franciszka Kuć.
25. Wnioski i oświadczenia radnych.
26.Sprawy różne.
27.Zamknięcie obrad.

Podstawą prawną do zwolnienia radnego z zakładu pracy, celem umożliwienia mu udziału w pracach organów powiatu, 
stanowi art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz.920).


