
Z A R Z Ą D  P O W I A T U
r

w Sierpcu ul. Świętokrzyska 2 a

BIURO RADY I ZARZĄDU POWIATU ROK 2020

Nr sprawy 14

S P R A W A
PROTOKÓŁ NR 55.2020 Z POSIEDZENIA 

ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU 

w dniu 1 czerwca 2020r.

Rozpoczęto 1 czerwca 2020 r. 

Zakończono 1 czerwca 2020 r.



PROTOKÓŁ Nr 53.2020 
Z POSIEDZENIA

ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
w dniu 1 czerwca 2020r.

Przewodniczył: Pan Mariusz Turalski - Starosta Sierpecki
Protokołowała: Danuta Sekulska - inspektor w Biurze Rady i Zarządu Powiatu.

Na stan 5 członków w posiedzeniu uczestniczyło 4 członków Zarządu, zgodnie 
z listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 10:00.
^  W posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyli:

1. Pan Krzysztof Sobiecki -  Skarbnik Powiatu,
2. Pan Ryszard Dobiesz -  Sekretarz Powiatu,
3. Pan Jarzy Suski -  Mecenas,
4. Pani Joanna Pakieła -  Kierownik Referatu Zarządzania Kryzysowego i Obrony 
Cywilnej,
5. Pan Zbigniew Rzadkiewicz -  w zastępstwie Dyrektora ZDP w Sierpcu,
6. Pan Robert Makówka -  Dyrektor SPZZOZ w Sierpcu,
7. Pani Aldona Kowalska -  Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Środowiska

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Sierpeckiego Raportu 

^  o stanie Powiatu Sierpeckiego za rok 2019.
4. Zapoznanie się z informacją dotyczącą przebiegu kwalifikacji wojskowej na terenie 
Powiatu Sierpeckiego w roku 2020.
5. Zapoznanie się z pismem dotyczącym pełnienia dyżurów aptek na terenie powiatu 
sierpeckiego.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia części drogi 
nr 370803W ul. Ludwika Solskiego kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie 
z użytkowania jako drogi publicznej.
7. Przyjęcie protokołów: Nr 47.2020 z dnia 16 kwietnia 2020r.; Nr 48.2020 z dnia 
28 kwietnia 2020r.
8. Sprawy różne.
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9. Zamknięcie posiedzenia.
/porządek posiedzenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu/

Ad. pkt 1
Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu dokonał Pan Mariusz Turalski -  Starosta 
Sierpecki witając biorących udział w posiedzeniu członków Zarządu Powiatu (stan 
członków uczestniczących zdalnie w posiedzeniu -  4).

Ad. pkt 3
Pan Starosta poinformował, iż Pan Ryszard Dobiesz- Sekretarz Powiatu przedstawił 
Raportu o stanie Powiatu Sierpeckiego za rok 2019. Poprosił o zabranie głosu Pana ^  
Sekretarza.
Pan Sekretarz powiedział, że Raport jest to sprawozdanie Zarządu Powiatu z realizacji 
strategii, polityk, programów i zadań gospodarczych realizowanych w roku 2019. Dodał, 
że tak mówi ustawa o samorządzie powiatowym. Oznajmił, iż Raport jest rozpatrywany 
na sesji na której jest rozpatrywane sprawozdanie z wykonania budżetu i wniosek 
Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium. Dodał, iż Raport musi być rozpatrzony 
przed tymi wymienionymi dwoma punktami. Ponadto zanim Rada Powiatu podejmie 
decyzję, Przewodniczący Rady zobowiązany jest przeprowadzić debatę nad Raportem.
W debacie mogą wziąć udział mieszkańcy. Po przesłaniu Raportu do Biura Rady należy 
na 7 dni przed sesją podać się do publicznej wiadomości informację dotyczącą Raportu. 
Mieszkańcy mogą wziąć udział w dyskusji nad Raportem pod jednym warunkiem. 
Wniosek osoby zgłaszającej się do debaty musi być poparty 150 podpisami 
mieszkańców. Ponadto powiedział, że wotum zaufania jest udzielane w głosowaniu 
jawnym bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady (na 17 radnych, 9 £  
musi być za). Jeżeli nie ma 9 za tzn. wotum zaufania nie zostało udzielone. Z mocy 
ustawy oznacza wniosek o odwołanie zarządu.
Pan Sekretarz omówił poszczególne rozdziały projektu raportu, który stanowi załącznik 
do niniejszego protokołu. Dodał, iż wszystkie zgłaszane uwagi zostały uwzględnione. 
Członkowie Zarządu po zapoznaniu się z dokumentem oraz w trakcie przedstawienia 
projektu przez Pana Sekretarza wnosili jeszcze swoje uwagi co do pisowni, 
czy niektórych zwrotów oraz danych w poszczególnych rozdziałach.
Na salę posiedzenia przybył Pan Robert Makówka -  Dyrektor SPZZOZ w Sierpcu.
Ponadto Pan Wicestarosta powiedział, że w Raporcie zostało przedstawione to co 
zostało wykonane w szpitalu, jakie środki na co zostały przeznaczone i jakie są 
propozycje inwestycyjne. Nadmienił, iż z Ministerstwa Zdrowia miały zostać 
przekazane środki w kwocie 2mld zł na rozwój szpitali powiatowych, ale w związku z 
pandemią na razie nie ma środków.
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Pan Dyrektor SPZZOZ nadmienił, iż szpitale do 10 czerwca br. mają złożyć ankietę 
dotyczącą stanu szpitali powiatowych, w jakiej jest kondycji finansowej 
oraz jaki jest stan infrastruktury technicznej i wyposażenia.
Pan Wicestarosta oznajmił, iż została podpisana umowa na zakup tomografu 
komputerowego. Jest tylko kwestią czasu, kiedy zostanie zainstalowany i oddany do 
użytku przez NFZ. Dodał, że tomograf jest zakupiony ze środków Starostwa 
Powiatowego, ponieważ w rok 2019 był za krótki okres na wykorzystanie pozyskanych 
środków, a w roku 2020 w związku z pandemią nie można jechać do Ministerstwa 
i negocjować środków.
Ponadto w dalszej części członkowie Zarządu Powiatu omówili szczegółowo część 
Raportu dotyczącą działalności i funkcjonowania szpitala.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po analizie i dokładnym zapoznaniu 
się z w/w dokumentem po naniesieniu poprawek jednogłośnie (4-za) podjęli:

UCHWAŁĘ Nr 305.53.2020
w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Sierpeckiego Raportu o stanie Powiatu 
Sierpeckiego za rok 2019 /uchwała stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 4
W posiedzeniu uczestniczyła Pani Joanna Pakieła -  Kierownik Referatu Zarządzania 
Kryzysowego i Obrony Cywilnej.
Pan Starosta poinformował, iż Pani Joanna Pakieła -  Kierownik Referatu Zarządzania 
Kryzysowego i Obrony Cywilnej przedstawiła informację dotyczącą przebiegu 
kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu Sierpeckiego w roku 2020 /informacja 
stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu/.
Kierownik Referatu poinformowała, iż kwalifikacja wojskowa odbywała się w dniach 
od 10 lutego 2020r. do 25 lutego 2020r. Odbywała się w oparciu o wytyczne zgodnie 
z wyjaśnieniami dotyczącymi organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej 
w 2020r. na terenie województwa mazowieckiego, przekazanymi przez mazowiecki 
Urząd Wojewódzki -  Wydział Spraw Obywatelskich. Poinformował, że udało się 
przeprowadzić kwalifikacje wojskową jako jednemu z nielicznych powiatów, od 
początku do końca przed epidemią koronawirusa COVID 19. Dodała, iż otrzymała 
kwotę 30.500zł na przeprowadzenie kwalifikacji z tego wydatkowano 27.887,94zł. 
Ponadto powiedziała, że do stawienia się w celu kwalifikacji wojskowej w 2020r. 
zostało wezwanych 325 mężczyzn rocznika 2001 oraz 12 osób z roczników starszych, 
a także 7 kobiet. Przed Powiatową Komisją Lekarską stawiło się 316 osób, w tym 
306 mężczyzn rocznika 2001, 3 mężczyzn z roczników starszych i 7 kobiet. Komisja 
uznała za zdolnych Kat. A -  293 osoby, za niezdolnych w czasie pokoju Kat. D -  18
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osób, za trwale niezdolnych Kat. E — 5 osób. Ponadto spośród osób, który stawiły się 
przed Komisją, 16 osób zostało skierowane na badania dodatkowe.
Pytań nie było.
Pan Starosta podziękował Pani Kierownik za przybycie.
Pan Starosta opuścił posiedzenie Zarządu Powiatu -  stan członków 4.
Prowadzenie posiedzenia Zarządu przejął Pan Jarosław Ocicki -  Wicestarosta Sierpecki.

Ad. pkt 5
Na salę posiedzenia przybyła Pani Bogusława Lewandowska -  Naczelnik Wydziału 
Oświaty i Zdrowia oraz Pan Zbigniew Czajkowski -  Główny specjalista w Wydziale 
Oświaty i Zdrowia.
Pan Wicestarosta poinformował, iż Pani Bogusława Lewandowska -  Naczelnik 
Wydziału Oświaty i Zdrowia przedstawiła informację dotyczącą pełnienia dyżurów 
aptek na terenie powiatu sierpecki ego I informacja stanowi załącznik nr 5 do niniejszego 
protokołu/.
Pan Wicestarosta uważa, że należy zorganizować spotkanie i konsultacje z właścicielami 
aptek, aby właściciele określili się nad ich dyżurami.
Pan Zbigniew Czajkowski powiedział, że właściciel sieci aptek Dr Optima po 
interwencji i po wysłaniu pisma informującego, że zostaną poinformowani Wójtowie 
Gmin i Burmistrz Miasta zdecydowali się, że w tym niepełnym dyżurze do godz. 22:00, 
będą pełnić dyżury. W związku z tym zobligowani są do tego, żeby informację o tym 
gdzie w najbliższej okolicy można nabyć leki w chwili kiedy apteka nie pełni dyżuru. 
Dodał, że Rada Powiatu ustala godziny dyżurów aptek pomimo, że nie ma 
bezpośredniego nadzoru. To nie dotyczy tylko naszego samorządu w obecnej sytuacji, 
ale wiele samorządów założyło sprawy sądowe, które poprzegrywało.
Pan Mecenas powiedział, że przegrało sprawy, ponieważ nie na tym polega nadzór. 
Aktualnie nie ma podstawy prawnej, żeby egzekwować wykonanie uchwały 
stanowiącej prawo miejscowe i w związku z tym żadnej uchwały stanowiące prawo 
miejscowe jednostka samorządu terytorialnego nie może wyegzekwować poprzez 
postępowanie sądowe. Pan Mecenas powiedział, że rozkład godzin otwarcia aptek na 
danym terenie określa w drodze uchwały Rada Powiatu, po zasięgnięciu opinii wójtów 
gmin z terenu powiatu i samorządu aptekarskiego. W związku z powyższym to nie jest 
tak, że Rada Powiatu komuś narzuca bez żadnej kontroli. Jeżeli samorząd aptekarski 
przekona Radę, że ten rozkład godzin powinien być inny, to jest to podstawa aby Rada 
zmieniła rozkład czynnych aptek.
Pan Z. Czajkowski powiedział, że apteka funkcjonuje w oparciu o magistrów farmacji, 
technik farmacji nie może sam być w pracy tym bardziej na dyżurze nocnym. 
W aptekach małych zatrudnieni są dwaj magistrzy farmaceuci, a reszta jest techników
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i w związku z powyższym nie ma pracowników na pełnienie dyżurów nocnych. W 2009 
r. został wypracowany system i podjęta stosowna uchwała. Dodał, że było bardzo dużo 
rozmów na temat dyżurów nocnych aptek.
Pan Mecenas powiedział, że prowadzenie apteki mieści się w pojęciu ochrony zdrowia 
publicznego. Tak sądy stają na stanowisku to jest mniej więcej działalność podobna do 
ZOZ. Ponadto sądy stoją na stanowisku, że jest to działalność koncesjonowana.
Pan Andrzej Cześnik powiedział, że popiera Wicestarostę i najważniejszym 
rozwiązaniem będzie zorganizowanie spotkania z aptekarzami.
Pan Z. Czajkowski powiedział, że po wysłaniu pism, również do samorządów gmin, 
apteki zgodziły się pełnić dyżury do godziny 22.
Pan Andrzej Cześnik zapytał czy może apteka przyszpitalna prowadzić działalność 
gospodarczą?
Pan Mecenas odpowiedział, że nie może.

^  Pan Wicestarosta uważa, że spotkanie z aptekarzami będzie najbardziej prawidłowym 
rozwiązaniem.
Więcej pytań nie było.

Ad. pkt 6
Na salę posiedzenia przybył Pan Zbigniew Rzadkiewicz w zastępstwie Dyrektora ZDP 
w Sierpcu.
Pan Starosta poinformował, iż Pan Zbigniew Rzadkiewicz -  w zastępstwie Dyrektora 
ZDP w Sierpcu wystąpił z wnioskiem w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej 
pozbawienia części drogi nr 370803W ul. Ludwika Solskiego kategorii drogi gminnej 
poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej /wniosek stanowi załącznik 
nr 6 do niniejszego protokołu/.
Pan Z. Rzadkiewicz powiedział, że Gmina Miasto Sierpc chce wyłączyć część drogi 
całkowicie z użytkowania.
Pan Wicestarosta powiedział, że czy Zarząd podejmie opinię pozytywną czy negatywną 
to nie ma znaczenia. Uważa, że pozostawiłby sprawę bez rozpatrzenia, a decyzję 
podejmuje właściciel drogi.
Pan Z. Rzadkiewicz dodał, że ta uchwała nie ma żadnego znaczenia i nie ma obowiązku 
jej podjęcia.
Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami jednogłośnie (4- za) nie podjął 
uchwały w omawianej sprawie.

Ad. pkt 7
Członkowie Zarządu Powiatu jednogłośnie bez uwag przyjęli protokoły: Nr 47.2020 
z dnia 16 kwietnia 2020r. i Nr 48.2020 z dnia 28 kwietnia 2020r.
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Ad. pkt 8
W sprawach różnych członkowie Zarządu powiatu zapoznali się m.in.:
1. Uchwałą Rady Gminy Radziejowice w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Gminy 
Radziejowice dotyczącego dramatycznej sytuacji w gospodarce odpadami w Gminie 
Radziejowice, a także konieczności podjęcia niezwłocznych działań legislacyjnych oraz 
organizacyjnych w sferze funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi 
w Polsce /uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu/.

2. Pismem dotyczącym wznowienia działalności placówek dziennego pobytu m. in. 
Dziennych Domów Senior+ /pismo stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu/.

Ponadto Pan Andrzej Cześnik zapytał, jak wygląda sprawa z przetargami na 
poszczególne drogi?
Pan Z. Rzadkiewicz odpowiedział, że prawie w 100% są zrealizowane zamówienia. 
Dodał, że powstały oszczędności na gm. Mochowo, które będą aneksowane.
Więcej pytań nie było.
Na salę posiedzenia przybyła Pani Aldona Kowalska -  Naczelnik 
i Środowiska, która przedstawiła informację dotyczącą możliwości uzyskania pomocy 
finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego 
Instrumentu Wsparcia Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej Mazowsze 2020. Pani 
Naczelnik omówiła w/w cytowany program, który opisany jest w załączniku do 
niniejszego protokołu.
Pani Naczelnik powiedziała, że na terenie powiatu sierpeckiego jest mini stacja 
meteorologiczna, która znajduje się w m. Studzieniec gm. Sierpc przy szkole rolniczej .

Członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się ze stosowną informacją odłożyli w/w 
temat na późniejszy termin.

Na tym posiedzenie Zarządu Powiatu

Protokołowała Zarząd

Turalski Mariusz ................

Danuta Sekulska Ocicki Jarosław ................

Cześnik Andrzej ................

Krystek Sławomir nieobecny 

Różański Kamil ................
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2at. Nr ..-.i,.........do protokołu

z posiedzenia Zarzadu Powiatu

LISTA OBECNOŚCI * *dr ■ AMM)*.
CZŁONKÓW ZARZĄDU POWIATU 

W SIERPCU

na posiedzeniu w dniu 1 czerwca 2020r.

L.p. Nazwisko i imię Funkcja Podpis

1. Mariusz Turalski Starosta
U  / ' ' l —

2. Ocicki Jarosław Wicestarosta

3. Cześnik Andrzej Członek

4. Krystek Sławomir Członek

'V

{ % t e / ) b e c r u y i /

5. Różański Kamil Członek
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ZARZĄD POWIATU

W SIERPCU 

BRZ.0022.14.2020

Zal. Nr ...eŁ........do protokołu

z posiedzenia Żarzedu Powiatu SierPc’ dnia 2 7 -05 -202 0  r-

Nr S J 2 ŁP* dr . ŁS S Jfl

Działając na podstawie § 76 ust 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego (Dz. Urz. Woj. 
Maz. z 2019r. poz. 499), zapraszam na 53 posiedzenie Zarządu Powiatu, które 
odbędzie się w dniu 1 czerwca 2020 r. o godz. 10:00 w Starostwie Powiatowym 
w Sierpcu.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Sierpeckiego Raportu 
o stanie Powiatu Sierpeckiego za rok 2019.
4. Zapoznanie się z informacją dotyczącą przebiegu kwalifikacji wojskowej na terenie 
Powiatu Sierpeckiego w roku 2020.
5. Zapoznanie się z pismem dotyczącym pełnienia dyżurów aptek na terenie powiatu 
sierpeckiego.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia części drogi 
nr 370803W ul. Ludwika Solskiego kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie 
z użytkowania jako drogi publicznej.
7. Przyjęcie protokołów: Nr 47.2020 z dnia 16 kwietnia 2020r.; Nr 48.2020 z dnia 
28 kwietnia 2020r.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie posiedzenia.


