
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 28

S P R A W A
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ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

w dniu 20 października 2020r.

Rozpoczęto 20 października 2020 r.

Zakończono 20 października 2020 r.



PROTOKÓŁ Nr 67.2020
Z POSIEDZENIA

ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
w dniu 20 października 2020r.

Przewodniczył: Andrzej Cześnik - Starosta Sierpecki
Protokołowała: Katarzyna Tomaszewska - podinspektor w Biurze Rady i Zarządu
Powiatu.

Na stan 5 członków w posiedzeniu uczestniczyło 5 członków Zarządu, zgodnie z listą
obecności, która stanowi załącznik nr l do mniejszego protokołu,

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 12:30.

W posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyli:
1. Ryszard Dobiesz - Sekretarz Powiatu.
2. Krzysztof Sobiecki - Skarbnik Powiatu.
3. Jerzy Suski - Mecenas.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do składania oświadczenia woli
w sprawach majątkowych w imieniu powiatu.
4. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli
związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu Sierpeckiego w zakresie
dotyczącym funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Sierpcu.
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie posiedzenia.
/porządekposiedzenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu/

Ad. pkt. l
Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu dokonał Starosta Sierpecki Pan Andrzej

Cześnik witając biorących udział w posiedzeniu członków Zarządu Powiatu
(stan członków uczestniczących w posiedzeniu - 5).

Ad. pkt. 2
Członkowie Zarządu jednogłośnie przyjęli porządek posiedzenia Zarządu

Powiatu w dniu 20 października 2020r.



Ad. pkt. 3
Sekretarz Powiatu Pan Ryszard Dobiesz wyjaśnił, iż w związku ze zmianą

Pana Starosty i Wicestarosty, a także członków zarządu, konieczne jest podjęcie
stosownych uchwał. Zarząd Powiatu w celu wykonywania swoich zadań musi
dokonać upoważnienia dla dwóch członków zarządu do składania oświadczeń woli
w sprawach majątkowych. Wyjaśnił, że w związku z tym, że w skład Zarządu
wchodzi dwóch zawodowych członków zarządu, tzn. Pan Starosta i Pan Wicestarosta,
to oni będą upoważnieni do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych.
Dodał, że istnieje konieczność wskazania trzeciej osoby pośród członków zarządu,
która zastąpi zawodowych członków zarządu w czasie ich nieobecności.
Wobec powyższego, Starosta Pan Andrzej Cześnik zaproponował kandydaturę Pana
Sławomira Krystka, który wyraził zgodę.

Członek Zarządu Pan Dariusz Twardowski zapytał czy istnieje taka możliwość,
aby wyznaczyć jedną osobę do zastępowania Pana Starosty, np. Pana Sławomira
Krystka, a także drugą osobę do zastępowania Pana Wicestarosty, np. Pana Marka
Chyl iński ego.

Mecenas Pan Jerzy Suski odpowiedział, że istnieje możliwość upoważnienia
dwóch innych członków zarządu - jednego albo drugiego. Uważa, że takie
rozwiązanie byłoby korzystne z racji tego, że obydwaj Panowie pracują i pełnią
obowiązki zawodowe.

Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się
z dokumentami jednogłośnie (5-za) podjęli:

UCHWAŁĘ NR 369.67.2020
w sprawie upoważnienia do składania oświadczenia woli w sprawach
majątkowych w imieniu powiatu, /uchwała stanowi załącznik nr 3 do mniejszego
protokołu/.

Uwag i pytań nie było.

Ad. pkt. 4
Sekretarz Powiatu Pan Ryszard Dobiesz powiedział, że w ramach wykonania

zadań Starosty , oprócz zaciągania zobowiązań majątkowych, znajduje się również
kierowanie Urzędem. Wyjaśnił, że Panowie Starostowie muszą na bieżąco zaciągać
jakiekolwiek zobowiązania, czy to związane z podpisywaniem umów czy
porozumień, dotyczących bieżącego wykonywania zadań Urzędu Starostwa i dlatego
konieczne jest również upoważnienie w tej sprawie. Dodał, że upoważnienie to
dotyczy zobowiązań zaciąganych do 30 000 euro i obowiązuje w czasie pełnienia
funkcji przez Starostę. Sekretarz Pan Ryszard Dobiesz powiedział, że zarządzeniem



Starosty zostały określone również procedury wewnętrzne, dotyczące sposobu
zaciągania tych zobowiązań.

Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się
z dokumentami jednogłośnie (5-za) podjęli:

UCHWAŁĘ NR 370.67.2020
w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych
z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu Sierpeckiego w zakresie
dotyczącym funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Sierpcu, /uchwała stanowi
załącznik nr 4 do niniejszego protokołu/.

Uwag i pytań nie było.

Ad. pkt. 5
Skarbnik Powiatu Pan Krzysztof Sobiecki zwrócił się z pytaniem do Panów

Starostów odnośnie zarządzenia Starosty wprowadzającego rotacyjny system pracy.
Czy nadal będzie to utrzymywane?

Starosta Pan Andrzej Cześnik odpowiedział, że na chwilę obecną rotacyjny
system pracy nie ulega zmianie, a jakiekolwiek decyzje w tej sprawie będą
podejmowane wspólnie i w porozumieniu.

Skarbnik Pan Krzysztof Sobiecki odniósł się również do Budżetu Powiatu.
Powiedział, że zgodnie z ustawą do 15 listopada - Budżet zatwierdzony przez Zarząd
- musi zostać przedłożony Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Nadmienił, iż wydatki
bieżące należy zaplanować w taki sposób, w jaki zostały przedstawione przez
jednostki organizacyjne - oczywiście po weryfikacji. Co ważne, należy
przeanalizować inwestycje. Część z nich będzie kontynuowana, a więc powinny one
się znaleźć w załączniku inwestycyjnym, a pozostałe zależą od Zarządu.
Zasugerował, aby zorganizować spotkanie, na którym będzie możliwość
przeanalizowania ważnych kwestii.

Wicestarosta Pan Sławomir Olejniczak powiedział, że należy również
przeanalizować punkt, który został zdjęty podczas posiedzenia Komisji Budżetu,
odnośnie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za I i II
kwartał 2020 roku.

Członek Zarządu Pan Sławomir Krystek powiedział, że Dyrektor SPZZOZ
Sierpc przedłożył sprawozdanie w terminie. Zwrócił się z pytaniem: czy Zarząd
Powiatu zobligowany jest jakimś terminem do przyjęcia tego sprawozdania?

Skarbnik Pan Krzysztof Sobiecki powiedział, że do końca roku planowane są
jeszcze dwie sesje. W związku z tym, że sprawozdanie dotyczy roku 2020 to



powinno zostać przyjęcie jeszcze w tym roku.
Mecenas Pan Jerzy Suski powiedział, że żaden przepis prawa nie obliguje do

zatwierdzania przez Radę sprawozdania SPZZOZ co kwartał. Dodał, że czyni się tak
ze względu na tradycję przyjętą w tej Radzie Powiatu i wolę Zarządu, żeby Rada
miała co kwartał możliwość wglądu. Opóźnienie przedstawienia sprawozdania
Radzie Powiatu nie powoduje naruszenia żadnych przepisów prawa. Tylko
zatwierdzenie sprawozdania rocznego ma termin obligatoryjny. Z kolei zatwierdzenie
sprawozdania kwartalnego odbywa się w ramach wykonywania bieżącego nadzoru.
Mecenas Pan Jerzy Suski powiedział, że pożądaną sytuacją jest, aby to zatwierdzanie
sprawozdań odbywało się systematycznie, ale jeśli powstanie jakaś przeszkoda to nie
ma naruszenia prawa.

Skarbnik Powiatu Pan Krzysztof Sobiecki poinformował Członków Zarządu, iż
dotacja, która została przyznana sierpeckiemu szpitalowi na rok 2020 w kwocie 2 100
000 zł jest już praktycznie wykorzystana. Dodał, że na koniec czerwca tych środków
finansowych z dotacji było bardzo mało wykorzystanych, natomiast duże
przyspieszenie nastąpiło w III kwartale.

Członek Zarządu Pan Sławomir Krystek przypomniał, iż na szpital została
nałożona również kolejna kara finansowa w kwocie 72 000 zł za nienależnie pobrane
świadczenia lekarskie, której wpłatę należy dokonać w ciągu 14 dni.

Mecenas Pan Jerzy Suski wyjaśnił, że to nie jest kara nałożona na szpital, lecz
zwrot nienależnie pobranych świadczeń z umowy.

Starosta Pan Andrzej Cześnik połączył się telefonicznie z Dyrektorem
SPZZOZ Sierpc Panem Robertem Makówką, który poinformował Członków
Zarządu, iż do 24 października szpital musi podjąć decyzję odnośnie nałożonej kary
w związku z nieprawidłowościami w wykonywaniu procedur medycznych. Zapytał
czy ma podjąć rozmowy z NFZ w sprawie zmniejszenia kwoty kary i rozłożenia jej
na raty czy szpital ma zapłacić całą kwotę do 24 października jednorazowo. Uważa,
że należy zwrócić się do NFZ o rozłożenie na raty kwoty nienależnie pobranych
świadczeń, a także wnioskować o umorzenie jej części.

Członkowie Zarządu wyrazili aprobatę wobec propozycji przedstawionej przez
Dyrektora Pana Roberta Makówki.

Sekretarz Pan Ryszard Dobiesz zapytał Dyrektora: czy Rada Powiatu
w sytuacji rozłożenia na raty tej kwoty nienależnie pobranych środków będzie
musiała udzielić jakiegoś poręczenia?

Dyrektor Pan Robert Makówka odpowiedział, że nie wiadomo czy Prezes NFZ
zażąda jakiegoś poręczenia.

Starosta Pan Andrzej Cześnik zapytał Dyrektora SPZZOZ o aktualną sytuację
w szpitalu odnośnie Covid-19.



Dyrektor Pan Robert Makówka powiedział, że sytuacja w szpitalu jest bardzo
dynamiczna, wszystkie miejsca są zajęte. Dodał, że w dniu dzisiejszym miał miejsce
jeden zgon na izbie przyjęć i jest duże prawdopodobieństwo, że osoba ta była chora
na koronawirusa. Szpitale ościenne nie przyjmują już pacjentów covidowych, a więc
przyjeżdżają oni do Sierpca. Dyrektor Pan Robert Makówka zwrócił się z prośbą
do Członków Zarządu o zorganizowanie spotkania, by ustalić zasady covidowe.
Dodał, że Minister Zdrowia ogłosił również fakt, iż niektóre szpitale powiatowe będą
przeorganizowane w szpitale covidowe.

Członek Zarządu Pan Marek Chyliński zasugerował, by zaprosić na następne
posiedzenie Zarządu Powiatu - Dyrektora Pana Roberta Makówkę, by przedstawił
dokumenty jakie zostały złożone do NFZ w sprawie nałożonej kary.

Uwag i pytań nie było.

Na tym posiedzenie Zarządu Powiatu zakończono.

Protokołowała
39VJ V

Katarzyna Tomaszewska
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ZARZĄD- POWIATU Zał. Nr ..KU. ........ do protokołu
W SIERPCU z pOSiedzen|3 zapędu Powiatu Sierpc, dnia 20. 10.2020 r.

BRZ.0022.28.2020

Działając na podstawie § 76 ust 2 Statutu Powiatu Sierpeckiego (Dz. Urz.
Woj. Maź. Z 2019 r. póz. 499), zapraszam na 67 posiedzenie Zarządu Powiatu,
które odbędzie się w dniu 20 października 2020 r. o godz. 12:00 (po obradach
Sesji) w Starostwie Powiatowym w Sierpcu.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do składania oświadczenia woli w

sprawach majątkowych w imieniu powiatu.
4. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli

związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu Sierpeckiego w
zakresie dotyczącym funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Sierpcu.

5. Sprawy różne,
6. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu
/-/

Andrzej Cześnik


