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PROTOKÓŁ Nr 86.2021
Z POSIEDZENIA

ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
w dniu 13 kwietnia 2021 r.

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 stanom załącznik nr ł do niniejszego protokołu.

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 10:00.

W posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyli:

1. Krzysztof Sobiecki - Skarbnik Powiatu.
2. Ryszard Dobiesz - Sekretarz Powiatu.
3. Jerzy Suski - Mecenas.
4. Grażyna Topolewska - Dyrektor DPS w Szczutowie.
5. Agnieszka Gorczyca - Dyrektor PCPR w Sierpcu.
6. Robert Makówka - Dyrektor SPZZOZ w Sierpcu.
7. Artur Obrębski - Dyrektor ZDP w Sierpcu.
8. Bogusława Lewandowska - Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2021-2035.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego
na 2021 rok.
5. Zapoznanie się ze Sprawozdaniem z działalności Domu Pomocy Społecznej
w Szczutowie za 2020 rok oraz z informacją o sytuacji organizacyjnej i finansowej
jednostki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania rzeczowo-fmansowego
samorządu powiatowego o zadaniach zrealizowanych ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za rok 2020.
7. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji Powiatowego programu działań na
rzecz osób niepełnosprawnych oraz sprawozdaniem z realizacji Powiatowej Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych w roku 2020.
8. Zapoznanie się z informacją z przebiegu zimowego utrzymania dróg powiatowych.



9. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu
projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania
nieruchomości.
10. Zapoznanie się ze Sprawozdaniem z wykonania Planu fmansowo-rzeczowego
SPZZOZ w Sierpcu za 2020 rok wraz z Uchwalą Rady Społecznej SPZZOZ
opiniującą to Sprawozdanie.
11. Zapoznanie się ze sprawozdaniem obejmującym wykaz umów zawartych
stosownie do uchwały nr 106.XVI.2019 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 listopada
2019r. w sprawie określenia zasad zbywania, wynajmowania, wydzierżawiania,
oddawania w użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych SPZZOZ w Sierpcu.
12. Przyjęcie protokołu Nr 81.2021 z dnia 19 lutego 2021r.
13. Sprawy różne.
14. Zaniknięcie posiedzenia.
/porządekposiedzenia stanom załącznik nr 2 do niniejszego protokołu!'.

Ad.pkt. l Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.

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 Przyjęcie porządku posiedzenia.

Starosta Pan Andrzej Cześnik zaproponował, aby do porządku posiedzenia
Zarządu wprowadzić następujący punkt:

pkt. 6a „Podjęcie uchwały w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu ocenę zasobów
pomocy społecznej".

Wobec powyższego członkowie Zarządu jednogłośnie przyjęli porządek
posiedzenia Zarządu Powiatu wraz ze zmianą.

Uwag i pytań nie było,

Ad. pkt. 3 Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu
projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2021-2035.

Skarbnik Pan Krzysztof Sobiecki przedstawił jakie zmiany zaszły
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2021-2035,
które znajdują się w załączniku do uchwały.

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



UCHWAŁĘ NR 446.86.2021
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały
zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Sierpeckiego na lata 2Q2l~2Q35/uchwała stanowi załącznik nr 3 do
niniejszego protokołu/.

Uwag i pytań nie było.

Ad. pkt. 4 Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu
projektu uchwały zmieniającej uchwalę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu
Sierpeckiego na 2021 rok.

Skarbnik Pan Krzysztof Sobiecki przedstawił zmiany, jakie zaszły w Budżecie
Powiatu Sierpeckiego na 2021 rok, które znajdują się w załączniku do uchwały.

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

UCHWAŁĘ NR 447.86.2021
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały
zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na
2021 rok/uchwała stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu/.

Uwag i pytań nie było.

Ad. pkt. 5 Zapoznanie się ze Sprawozdaniem z działalności Domu Pomocy
Społecznej w Szczutowie za 2020 rok oraz Z informacją o sytuacji organizacyjnej
i finansowej jednostki.

Pan Andrzej Cześnik poinformował, iż Dyrektor DPS w Szczutowie
przedłożyła Sprawozdanie z działalności placówki za 2020 rok wraz z informacją
o sytuacji organizacyjnej i finansowej jednostki. Wobec powyższego obecna na
posiedzeniu Pani Grażyna Topolewska przedstawiła członkom zarządu w/w
Sprawozdanie, które stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Następnie Pan Andrzej Cześnik powiedział, że niepokojąca jest sytuacja
związana z małą liczbą pensjonariuszy, co przekłada się automatycznie na koszty
utrzymania placówki. Wyjaśnił, że wraz z Wicestarostą rozmawiali z Dyrektor Panią
Grażyną Topolewską, aby uruchomić public relations, czyli zareklamować Dom
Pomocy Społecznej w Szczutowie. W związku z tym Dyrektor placówki
zaproponowała m. in. ulotkę reklamującą Dom Pomocy Społecznej. Dodał, że biorą
pod uwagę również inne formy promocji.

Pani Grażyna Topolewska powiedziała, że chcą zareklamować DPS
w Szczutowie, zwłaszcza że placówka znajduje się w bardzo dobrej lokalizacji.
Dysponują jednoosobowymi pokojami, w których mogą zamieszkać osoby
przyzwyczajone do samotności. Chce wystąpić przede wszystkim z ofertą



wzbogaconą o usługi rehabilitacyjne. Dodała, że DPS w Szczutowie otrzymał środki
finansowe z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, w ramach których zaplanowała
zakup dwóch lamp bakteriobójczych, a także zakup rotora rehabilitacyjnego, lampy
terapeutycznej oraz toru do nauki chodzenia z przeszkodami. Dyrektor DPS
w Szczutowie wyjaśniła, że podejmują działania w kierunku osób, które przebyły
Covid-19 oraz doznały udaru.
Następnie Pani Grażyna Topolewska oznajmiła, iż prawie 70% mieszkańców jest już
zaszczepionych dwoma dawkami, natomiast do końca kwietnia zaszczepionych
zostanie reszta pensjonariuszy.

Pan Andrzej Cześnik zapytał, czy wszyscy pracownicy placówki są
zaszczepieni?

Pani Grażyna Topolewska odpowiedziała, że na chwilę obecną 70%
pracowników jest zaszczepionych.

Pan Andrzej Cześnik zapytał, czy od momentu zaszczepienia mieszkańców
i pracowników był przypadek zakażenia w DPS?

Pani Grażyna Topołewska odpowiedziała, że nie było takiego przypadku od
momentu zaszczepienia.

Pan Dariusz Twardowski zapytał, czy na chwilę obecną w DPS w Szczutowie
odbywane są staże?

Pani Grażyna Topolewska odpowiedziała, że tak. W chwili obecnej na stażu są
dwie opiekunki i jedna osoba jako pomoc administracyjna.

Następnie Pan Andrzej Cześnik przedstawił członkom zarządu ulotki
promujące DPS w Szczutowie, które zaproponowała Dyrektor placówki.

Pan Krzysztof Sobiecki przedstawił sytuację DPS w Szczutowie pod kątem
finansowym. Powiedział, że jeszcze kilka lat temu DPS finansował się sam,
a na koniec roku Pani Dyrektor wygospodarowała środki na inwestycje. Obecnie,
po zmniejszeniu dotacji z Urzędu Wojewódzkiego o 120 000 zł, trzeba było
uzupełnić ten brak środkami własnymi. Dodał, że nigdy nie było zwyczajem tej
jednostki to, że DPS w Szczutowie nie finansuje się sam. Według oceny Skarbnika,
spowodowane jest to przede wszystkim małą liczbą pensjonariuszy. W związku z tym
uważa, że bardzo dobrym pomysłem jest promocja placówki.

Pan Andrzej Cześnik powiedział, że nie da się ukryć, iż epidemia koronawirusa
ma duży wpływ na obecną sytuację finansową. Ma jednak nadzieję, że proces
szczepień przyniesienie efekty i powróci stan, który miał miejsce przed epidemią.

Uwag i pytań nie było.

Ad. pkt 6 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania rzeczowo-
finansowego samorządu powiatowego o zadaniach zrealizowanych ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za rok 2020.

Pan Andrzej Cześnik poinformował, iż Dyrektor PCPR w Sierpcu przekazała
projekt uchwały w sprawie przyjęcia w/w sprawozdania, co stanowi załącznik nr 6
do niniejszego protokołu.



Obecna na posiedzeniu Pani Agnieszka Gorczyca wyjaśniła, iż procedura
wymaga, aby co kwartał Zarząd Powiatu podejmował uchwałę w sprawie przyjęcia
sprawozdania rzeczowo-finansowego, po czym przedstawiła je członkom zarządu.

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

UCHWAŁĘ NR 448.86.2021
w sprawie przyjęcia sprawozdania rzeczowo-finansowego samorządu
powiatowego o zadaniach zrealizowanych ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za rok 2020 r. l uchwala stanowi załącznik nr
7 do niniejszego protokołu/.

Pytań i uwag nie było.

Ad. pkt. 6a Podjęcie uchwały w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu oceny
zasobów pomocy społecznej.

Pan Andrzej Cześnik oznajmił, iż Dyrektor PCRP Pani Agnieszka Gorczyca
przedłożyła projekt uchwały w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu ocenę zasobów
pomocy społecznej/wniosek stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu/.

Następnie Pani Agnieszka Gorczyca zapoznała członków zarządu z oceną
zasobów pomocy społecznej powiatu sierpeckiego. Wyjaśniła, iż ocena zasobów
pomocy społecznej dla Powiatu Sierpeckiego za 2020 rok została przygotowana za
pośrednictwem systemu Centralnej Aplikacji Statystycznej MRiPS na podstawie
danych zebranych przez PCPR w Sierpcu. Dane z Oceny umożliwiają analizowanie
i monitorowanie występowania problemów społecznych oraz planowanie działań
aktywizujących jednostki samorządu terytorialnego w obszarze usług społecznych.
Zawarte w niej informacje są materiałem poglądowym mającym ułatwić władzom
Powiatu podejmowanie decyzji związanych z planowaniem budżetu w zakresie
polityki społecznej w kolejnym roku i stały się podstawą do sformułowania
poniższych wniosków i rekomendacji:
- rozwój rodzinnej pieczy zastępczej,
- utworzenie i funkcjonowanie ośrodka interwencji kryzysowej, domu dla matek
z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.

Dodała, że przepisy prawa zezwalają na utworzenie ośrodka interwencji
kryzysowej z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, w związku z tym warto
byłoby się zastanowić, aby wygospodarować w przyszłości pomieszczenie, które
służyłoby takiemu ośrodkowi.

Następnie odniosła się do utworzenia domu dla matek z małoletnimi dziećmi
i kobiet w ciąży. Powiedziała, że w ramach tego zadania został ogłoszony konkurs,
lecz niestety nikt się nie zgłosił. Wyjaśniła jednak, że z tego co wie, od czerwca
w sąsiednim powiecie ma zacząć funkcjonować taka placówka, wobec czego będzie
można podjąć próby nawiązania współpracy.

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



UCHWAŁĘ NR 449.86.2021
w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu Ocenę zasobów pomocy społecznej
/uchwała stanowi załącznik nr 9 do mniejszego protokołu/.

Pytań i uwag nie było.

Ad. pkt. 7 Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji Powiatowego programu
działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz sprawozdaniem z realizacji
Powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych w roku 2020.

Pan Andrzej Cześnik poinformował, iż Dyrektor PCPR w Sierpcu przedłożyła
sprawozdanie z realizacj i Powiatowego programu działań na rzecz osób
niepełnosprawnych oraz sprawozdaniem z realizacji Powiatowej strategii
rozwiązywania problemów społecznych w roku 2020. Następnie Pani Agnieszka
Gorczyca zapoznała członków zarządu z w/w sprawozdaniami, które znajdują się
w załączniku nr 10 do mniejszego protokołu.

Pytań i uwag nie było.

Ad. pkt. 8 Zapoznanie się z informacją z przebiegu zimowego utrzymania dróg
powiatowych.

Pan Andrzej Cześnik poinformował, iż realizując plan pracy Zarządu Powiatu,
ZDP w Sierpcu przedłożył informację z przebiegu zimowego utrzymania dróg
powiatowych, którą następnie przedstawił Dyrektor Pan Artur Qbrębś\d./informacja
stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu/.
Następnie powiedział, że kończą się przetargi, a więc trzeba będzie podjąć decyzję co
robimy dalej, tzn. czy będziemy ponownie wynajmować piaskarki zewnętrzne czy
wystarczy to, co jest. Obecnie w zasobach ZDP znajduje się jedna piaskarka,
natomiast druga jest zaplanowana do zakupu. Wiadomym jest, że jeżeli będą tylko
dwie piaskarki to czas reakcji jest dłuższy.

Pan Sławomir Olejniczak zaproponował, aby temat odłożyć i powrócić do
niego w późniejszym czasie. Wtedy Dyrektor ZDP może przygotować pewne
propozycje i harmonogramy do zimy 2021/2022, które zostaną omówione na
posiedzeniu Zarządu poświęconemu sposobowi odśnieżania, zakupu i składowania.
W takiej sytuacji, mając konkretne informacje łatwiej będzie podjąć decyzję
o wynajęciu dodatkowego sprzętu. Następnie zapytał, kiedy ciągnik dotrze do ZDP?

Pan Artur Obrębski odpowiedział, że w przyszłym tygodniu powinien już być
na placu. Umowa jest już podpisana, a więc teraz czekają tylko na dostarczenie
sprzętu.

Pytań i uwag nie było.



Ad. pkt. 9 Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu
w Sierpcu projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa
użytkowania nieruchomości.

Pan Andrzej Cześnik wyjaśnił, iż wyrażenie zgody na nabycie prawa
użytkowania nieruchomości dotyczy działki położonej w m. Sierpc, oznaczonej
numerem ewidencyjnym 1564/2 o powierzchni 0,1289 ha.

Pan Sławomir Olejniczak poinformował, iż został przygotowany projekt
uchwały, której podjęcie związane jest z podejmowaniem dalszych czynności przez
Zarząd. Dodał, że został opracowany operat szacunkowy, w którym została wskazana
oszacowana wartość nieruchomości, tj. 559 000 zł. Z kolei operat przedstawiony
przez LOK określał wartość nieruchomości na 687 000 zł. W związku z tym
kolejnym krokiem, jaki chcą uczynić, jest wystąpienie do LOK-u z propozycją kupna
nieruchomości za kwotę wskazaną w operacie, tj. 559 000 zł.

Pan Sławomir Kry stek powiedział, że analizując wyrys z mapy można dostrzec
naniesienia na działkę nr 1564/7. W związku z tym zapytał, kto jest właścicielem tej
nieruchomości?

Pan Sławomir Olejniczak odpowiedział, że miasto Sierpc.
Pan Sławomir Krystek powiedział, że przy procedowaniu tejże uchwały

powinna zostać również uregulowana kwestia związana z działką, której
właścicielem jest m. Sierpc.

Pan Sławomir Olejniczak oznajmił, iż zastanawiali się nad tą kwestią wraz ze
Starostą. Doszli do wniosku, że kwestie te będą precyzowane w momencie
otrzymania odpowiedzi od Zarządu Głównego LOK-u, choć wstępne rozmowy
zostały już podjęte z Burmistrzem Miasta Sierpca.

Pan Sławomir Krystek zapytał, czy działka o numerze 1564/13 jest drogą
wewnętrzną czy inną kategorią drogi? Zwrócił uwagę, iż część schodów budynku
wchodzi właśnie na tę działkę.

Mecenas Pan Jerzy Suski wyjaśnił, iż gdy jest to droga publiczna to nie można
przenieść własności, nawet jej fragmentu, natomiast w sytuacji drogi wewnętrznej
można przenosić własność.

Pan Ryszard Dobiesz powiedział, że po rozmowie z Naczelnikiem Wydziału
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami uważa, że jest to droga publiczna. Wynika
to m.in, z tego, że została przez Radę Miasta nadana nazwa - ul. Kopernika.

Następnie Pan Sławomir Krystek powiedział, że skoro nie została jeszcze
wynegocjowana i ustalona ostateczna kwota zakupu nieruchomości to uważa,
że należałoby się wstrzymać z podjęciem tej uchwały.

Po przeprowadzonej dyskusji, Starosta złożył formalny wniosek o zdjęcie
z porządku posiedzenia pkt. 9, po czym członkowie zarządu jednogłośnie (5-za) go
przyjęli.
Projekt uchwały znajduje się w załączniku nr 12 do niniejszego protokołu.

Więcej pytań i uwag nie było.



Ad. pkt. 10 Zapoznanie się ze Sprawozdaniem z wykonania Planu flnansowo-
rzeczowego SPZZOZ w Sierpcu za 2020 rok wraz z Uchwalą Rady Społecznej
SPZZOZ opiniującą to Sprawozdanie.

Pan Andrzej Cześnik poinformował, iż w Naczelnik Wydziału Oświaty
i Zdrowia wystąpiła z wnioskiem o wniesienie pod obrady Zarządu „Sprawozdania
z wykonania Planu finansowo - rzeczowego Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2020 rok", /wniosek stanowi załącznik nr 13
do mniejszego protokołit/.

Następnie obecny na posiedzeniu Pan Robert Makówka zapoznał członków
zarządu z w/w Sprawozdaniem. Wyjaśnił, iż najważniejsze dla planu i wyniku jest to,
że wynik za 2020 rok jest dodatni. Wynik ten został potwierdzony przez biegłego
w raporcie. Biegły nie stwierdził żadnych uchybień, natomiast stwierdził rzetelne
prowadzenie polityki finansowej. W opinii biegłego zostało podkreślone,
że faktycznie szpital w przeciągu ostatnich dwóch lat realizuje plan naprawczy, ale
należy zwrócić uwagę na ujemne kapitały finansowe. Powiedział, są trzy ważne
rzeczy, na które należy zwrócić uwagę. Po pierwsze jest to ebitda, której sposób
liczenia został zawarty z sprawozdaniu i która jest dodatnia. Ponadto ważne są
również wskaźniki płynności i efektywności. Wyjaśnił, iż w ubiegłym roku była
mowa o tym, że udało się poprawić płynność niemalże dwukrotnie. Wskaźnik
bieżącej płynności w 2018 rok miał poziom 0.47, w 2019r. - 0.93, a w 2020r. - 0.94.
Oznacza to, że firma posiada płynność na poziomie, który pozwala jej regulować
zobowiązania. Wpływa to również pozytywnie na wskaźnik efektywności. Wskaźnik
rotacji zobowiązań w 2018 wynosił 41 dni, czyli tyle dostawcy czekali na zapłatę
usługi. W związku z planem naprawczym, w roku 2019 udało się dojść do poziomu
35 dni, a w 2020 roku jest to 27 dni. Wskaźnik ten pokazuje, jak odpowiednio
prowadzona jest polityka finansowa w firmie. Niepokojący jest jeden wskaźnik,
choć uważa, że wpływa on z korzyścią na politykę finansową, tj. wskaźnik rotacji
należności, czyli to ile czekamy na pieniądze, które spływają do szpitala. Dodał, że
głównym pieniądzem, który decyduje o istnieniu SPZZOZ jest pieniądz z NFZ.
Wskaźnik w zeszłym roku miał poziom 31 dni, czyli tyle szpital czekał na należności
spływające z wystawianych faktur. Pan Robert Makówka w II półroczu 2020 r.
w związku z covidem pojawiły się pewne problemy w płatnościach. Wobec tego,
wskaźnik rotacji należności urósł do 93 dni. Jest to niepokojące, że szpital musi
dłużej czekać na pieniądze z NFZ, ale plusem jest to, że potrafią tak zarządzać firmą,
iż wskaźnik rotacji zobowiązań nie rośnie.

Pytań i uwag nie było.

Ad. pkt. 11 Zapoznanie się ze sprawozdaniem obejmującym wykaz umów zawartych
stosownie do uchwały nr 106.Xyi.2019 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28
listopada 2019r. w sprawie określenia zasad zbywania, wynajmowania,
wydzierżawiania, oddawania w użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych
SPZZOZ w Sierpcu.



Pan Andrzej Cześnik oznajmił, iż Dyrektor SPZZOZ w Sierpcu przedłożył
także sprawozdanie obejmujące wykaz zawartych umów stosownie do uchwały Rady
Powiatu w Sierpcu Nr 106.XVI.2019, które następnie przedstawi; członkom zarządu
Pan Robert Makówka, /załącznik nr 14 do niniejszego protokołu/.

Pytań i uwag nie było.

Ad. pkt. 12 Przyjęcie protokołu Nr 81.20211 dnia 19 lutego 2021 r.

Członkowie zarządu przyjęli w/w protokół nie wnosząc uwag.

Ad. pkt. 13 Sprawy różne.

Pan Andrzej Cześnik oznajmił, iż korzystając z obecności Dyrektora SPZZOZ
przejdzie do omówienia pkt. 2 spraw różnych - omówienie zadań inwestycyjnych
SPZZOZ w Sierpcu.

Ad. pkt. 2. Omówienie zadań inwestycyjnych SPZZOZ w Sierpcu.

Pan Robert Makówka powiedział, że zbliża się okres rozliczenia dotacji, którą
otrzymał szpital od firmy PŁK. Zdecydowana większość sprzętu dotarła już do
SPZZOZ w Sierpcu. Następnie przeszedł do omówienia kwestii instalacji tlenowej.
Przy dużym wsparciu Panów Starostów udało się porozumieć z Burmistrzem Miasta
Sierpca, dzięki czemu otrzymał pełnomocnictwo do dysponowania gruntem na cele
budowlane związane z postawieniem nowego zbiornika. W chwili obecnej są na
etapie wykonywania projektu architektonicznego. Zakłada, że w przeciągu miesiąca
ta inwestycja powinna się zakończyć.
Następnie Pan Robert Makówka poinformował, iż w dniu wczorajszym wystąpił
z wnioskiem do Wojewody o to, aby rozbudowa infrastruktury tlenowej została przez
niego po pierwsze pozytywnie zaopiniowana, a po drugie zakwalifikowana do
programu covidowego. W związku z tym, w dniu dzisiejszym otrzymał odpowiedź,
którą stanowi opinia Wojewody Mazowieckiego w zakresie dofinansowania
inwestycji budowlanej i zakup inwestycyjny ze środków Funduszu Przeciwdziałania
Covid-19, będącego do dyspozycji Ministra Zdrowia. Opinia ta jest pozytywna,
a to oznacza, że złożony wniosek na kwotę 79 110 zł będzie finansowany ze środków
Ministra Zdrowia.

Następnie Pan Robert Makówka przeszedł do omówienia inwestycji związanej
z rezonansem magnetycznym. Wyjaśnił, iż są ogłoszone dwa postępowania, czyli
postępowanie na zaprojektowanie i wybudowanie oraz na zakup urządzenia. Jeśli
chodzi o pierwsze postępowanie to planują otwarcie ofert 15 kwietnia. Natomiast
drugie postępowanie na sprzęt trwa, gdzie wpływają pierwsze oferty.
Pan Robert Makówka powiedział, że zostały również ogłoszone postępowania na
budowę parkingu i szybu windowego. Zakłada, że do końca maja powinny powstać
projekty, a więc na przełomie czerwca i lipca powinna rozpocząć się część
budowlana inwestycji.



Pan Andrzej Cześnik podziękował Dyrektorowi SPZZOZ w Sierpcu za to,
że zwrócił się o pozyskanie środków z Ministerstwa Zdrowia na wymianę zbiornika
z tlenem, co przyniosło efekty.

Pan Robert Makówka powiedział, że być może te koszty będą mniejsze, jednak
zgodnie z kosztorysem koszt wymiany zbiornika z tlenem wynosi 79 000 zł.

Pan Sławomir Krystek powiedział, że chcieliby zamieścić konkretną
informację dla mieszkańców powiatu o pozyskanych środkach z przeznaczeniem ich
na dane inwestycje. Zapytał Dyrektora SPZZOZ w Sierpcu, czy przygotuje taką
informację?

Pan Robert Makówka powiedział, że w najbliższych dniach przedstawi taką
informację.

Następnie Pan Robert Makówka poinformował, iż pojawiła się możliwość
rozszerzenia punktów szczepień. W związku z tym prowadzone są działania zarówno
przez Starostów, jak i przez niego samego, jako Dyrektora SPZZOZ. Z jednej strony
Starostwo podejmuje działania związane z otwarciem punktu szczepień, który
prowadzi jednostka samorządu terytorialnego. Wobec tego, w dniu wczorajszym
został złożony wniosek w sprawie uruchomienia punktu szczepień w Sierpcu, który
byłby zabezpieczony przez dwa zespoły do szczepienia. Natomiast trzeci punkt
chcieliby otworzyć w Goleszynie. Dodał, że Starosta zaproponował, aby powiatowy
punkt szczepień był obsługiwany przez SPZZOZ Sierpc. Wyjaśnił, iż zgłosili akces
do minimum 200 szczepień dziennie, dodatkowo w Goleszynie również na poziomie
100-150 szczepień dziennie. Pan Robert Makówka zwrócił się do Starosty z prośbą
o przygotowanie przez Starostwo wniosku o dotację w kwocie 5 000 zł. Powiedział,
że plusem tego działania jest to, że z punktu widzenia powiatu będzie ono w dużej
części bezkosztowe.

Pan Sławomir Krystek zwrócił się do Dyrektora pytając, czy posiada wiedzę na
temat tego, jak duża populacja spoza terenu powiatu sierpeckiego jest szczepiona
w placówkach SPZZOZ*? Następnie zapytał, czy udało mu się złożyć w terminie
wnioski na nowe poradnie i tomograf?

Pan Robert Makówka powiedział, że nie posiada wiedzy odnośnie
zaszczepionych osób spoza terenu powiatu sierpeckiego. Odpowiadając na drugie
pytanie oznajmił, iż wnioski zostały złożone w terminie.

Więcej pytań i uwag nie było.

Ad, pkt. L Podjęcie stanowiska w sprawie przedłużenia powierzenia stanowisk.

Pan Andrzej Cześnik oznajmił, iż Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia
złożyła wniosek o podjęcie stanowiska w sprawie przedłużenia powierzenia
stanowiska: Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. mjra Henryka Sucharskiego
w Sierpcu oraz Dyrektorowi Centrum Kształcenia Zawodowego w Sierpcu, /wniosek
stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu/.
Dodał, że obowiązujące przepisy oświatowe nie przewidują możliwości przedłużania
stanowiska dyrektora. Z uwagi jednak na sytuację epidemiczną, prawodawca



zdecydował o wprowadzeniu regulacji szczególnych, które dają podstawę
powierzenia stanowiska dyrektora bez przeprowadzania konkursu.

Pan Sławomir Olejniczak powiedział, że wraz ze Starostą spotkał się zarówno
z Dyrektor LO w Sierpcu, jak i Dyrektorem CKZ w Sierpcu. Wyjaśnił, że Dyrektorzy
przedstawili sprawozdanie ze swojej działalności oraz wizję na przyszłość,
co ostatecznie przedłożyli w konspektach. Wicestarosta dodał, że zwrócił szczególną
uwagę na to, co mówiła Dyrektor LO. Przede wszystkich chce postawić na lepsze
wyniki matur, ponieważ LO jest szkoła, która kształci teoretycznie. Lepsze wyniki
z matur otwierają drogę do dalszej edukacji. W związku z tym chce wdrożyć sposoby
i dodatkowe przygotowanie uczniów. Ponadto Dyrektor LO myśli o utworzeniu klasy
o profilu dwujęzycznym. Następnie Pan Sławomir Olejniczak powiedział, że
Dyrektor CKZ również przedstawił swoją dotychczasową działalność i koncepcję na
przyszłość. Jego działalność uzależniona jest od kierunków kształcenia i profilów
w technikum mechanicznym.

Obecna na posiedzeniu Pani Bogusława Lewandowska oznajmiła,
iż maksymalny okres przedłużenia wynosi 5 lat, o ile wcześniej (rok temu)
stanowisko to nie zostało przedłużone. Sprawa jest dyskusyjna w przypadku CKZ
w Sierpcu, ponieważ Dyrektor miał przedłużone powierzenie stanowiska, ale na
podstawie ustawy o systemie oświaty, a taka sytuacja nie została przewidziana przez
przepisy. Wyjaśniła, iż dzwoniła do Kuratorium Oświaty Delegatury w Płocku w tej
sprawie. Dyrektor Delegatury w Płocku oznajmiła, żeby składać taki wniosek, jeśli
tylko będzie wola organu prowadzącego, najwyżej przyjdzie opinia odmowna.

Po przeprowadzonej dyskusji członkowie zarządu wyrazili zgodę na podjęcie
działań zmierzających do przedłużenia powierzenia stanowisk dyrektorów Liceum
Ogólnokształcącego im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu oraz Centrum
Kształcenia Zawodowego w Sierpcu na okres 3 lat./załącznik nr 16 do niniejszego
protokołu/.

Ad. pkt. 3. Wyrażenie zgody na przyjęcie darowizny przez SPZZOZ w Sierpcu.

Pan Andrzej Cześnik oznajmił, iż Rada Społeczna SPZZOZ w Sierpcu
pozytywnie zaopiniowała przyjęcie przez szpital darowizny od Agencji Ochrony
Huzar - sprzętu medycznego, i załącznik nr 17 do niniejszego protokołu/.

Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się
z dokumentami wyrazili zgodę na przyjęcie darowizny, niżej wymienionego sprzętu
medycznego:

1. Holter EKG Aspel AsPekt 712v.201 - 2 szt.
2. HolCARD 24 W Alfa System A712 -1 szt.
3. Holter ciśnienia Aspel 308 ABPM -1 szt.
4. Holter ciśnienia ASPEL 308 ABPM + oprogramowanie 508 -1 szt.

Pytań i uwag nie było.



Ad. pkt. 4. Zapoznanie się ze stanowiskiem Rady Powiatu Otwockiego w sprawie
uwag do projektu Umowy Partnerstwa dla realizacji polityki spójności w latach
2021-2027 w Polsce.

Członkowie zarządu zapoznali się z w/w stanowiskiem./za/4czm£ nr 18 do
niniejszego protokołu/.

Pytań i tcwag nie było.

5. Zapoznanie się ze stanowiskiem w sprawie zmiany przepisów dotyczących
projektowania i budowy kanałów technologicznych przy drogach gminnych:
a) Rady Gminy Stoczek; b) Rady Miejskiej w Pilawie.

Członkowie zarządu zapoznali się ze stanowiskiem sprawie zmiany przepisów
dotyczących projektowania i budowy kanałów technologicznych przy drogach
gminnych:

a) Rady Gminy Stoczek;/z<3&jrcz«/£ nr 19 do niniejszego protokołu/
b) Rady Miejskiej w PUswieJzałącznik nr 20 do niniejszego protokołu/

Pytań i uwag nie było.

6. Zapoznanie się z decyzją zatwierdzającą dokumentację hydrogeologiczną
ustalającą zasoby eksploatacyjne ujęcia wód podziemnych z utworów
czwartorzędowych w m. Jaworowe Lipa.

Członkowie zarządu zapoznali się z w/w decyzją, która znajduje się
w załączniku nr 21 do niniejszego protokołu.

Pytań i uwag nie było.

Na tym posiedzenie Zarządu Powiatu zakończono.

Protokołowała

\
KatarzynaYTomaszewska

Zarząd

Andrzej Cześnik
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Sławomir Krystek

Dariusz Twardowski

Marek Chyliński



l. Nr .1 do protokołu

z osiedzenia £arzidu Powiatu

LISTA OBECNOŚCI
CZŁONKÓW ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

na posiedzeniu w dniu 13 kwietnia 2021 r.
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2.

3.

4.

5.

Nazwisko i imię

Andrzej Cześnik

Sławomir Olejniczak

Sławomir Krystek

Marek Chyliński

Dariusz Twardowski
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Starosta

Wicestarosta
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ZARZĄD POWIATU
W SIERPCU

BRZ.0022.11.2021

Zał. Nr ......y.. ...... do prowKołgierpc, dnia 09.04.2021 r.
z posiedzenia Zarzt du Powiatu

Nr J2fCaL t dr

Działając na podstawie § 76 ust l Statutu Powiatu Sierpeckiego (Dz. Urz. Woj.
Maź. z 2019r. póz. 499), zapraszam na 86 posiedzenie Zarządu Powiatu, które
odbędzie się w dniu 13 kwietnia 2021 n r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej
Starostwa Powiatowego w Sierpcu.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2021-2035.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego
na 2021 rok.
5̂. Zapoznanie się ze Sprawozdaniem z działalności Domu Pomocy Społecznej
w Szczutowie za 2020 rok oraz z informacją o sytuacji organizacyjnej i finansowej
jednostki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania rzeczowo-finansowego
samorządu powiatowego o zadaniach zrealizowanych ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za rok 2020.
7. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji Powiatowego programu działań na
rzecz osób niepełnosprawnych oraz sprawozdaniem z realizacji Powiatowej strategii
rozwiązywania problemów społecznych w roku 2020.
8. Zapoznanie się z informacją z przebiegu zimowego utrzymania dróg powiatowych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu
projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania
nieruchomości.
10. Zapoznanie się ze Sprawozdaniem z wykonania Planu finansowo-rzeczowego
SPZZOZ w Sierpcu za 2020 rok wraz z Uchwalą Rady Społecznej SPZZOZ
opiniującą to Sprawozdanie.
11. Zapoznanie się ze sprawozdaniem obejmującym wykaz umów zawartych
stosownie do uchwały nr 106.XVI.2019 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 listopada
2019r. w sprawie określenia zasad zbywania, wynajmowania, wydzierżawiania,
oddawania w użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych SPZZOZ w Sierpcu.
12. Przyjęcie protokołu Nr 81.2021 z dnia 19 lutego 202Ir.
13. Sprawy różne.
14. Zamknięcie posiedzenia.

STAHWSTA
/J\. .

Andrzej.


