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Rada Powiatu Sierpeckiego
Radni - Sesja

Protokół Nr XXXI. 2021 

z obrad Rady Powiatu w Sierpcu 
w dniu 2 kwietnia 2021 r.

Obrady rozpoczęto w dniu 2 kwietnia 2021r.r. o godz. 9:00.
Obrady prowadzone był online.
W posiedzeniu wzięło udział 14 członków.

Przewodniczący Rady sprawdził listę obecności radnych Rady Powiatu w Sierpcu. 

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

Nieobecni:
1. Juti tłsz Gorzkoś
2. Jarosław Ocicki
3. Mariusz Turalski

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza obrad.
2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu SPZZOZ 
w Sierpcu.
3. Podjęcie uchwały w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych Powiatowi na realizację zadań 
z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 202lr.
4. Zamknięcie obrad.

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza 
obrad.
Pan Przewodniczący otworzył XXXI nadzwyczajną sesję Rady Powiatu w Sierpcu 
w trybie online.
Stwierdził ustawowe kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
W obradach sesji uczestniczyło 14 radnych /Lista obecności stanowi załącznik nr 1 
do niniejszego protokołu/.



Na sekretarza obrad Przewodniczący Rady Powiatu powołał Radnego Pana Marka 
Chylińskiego.
Przewodniczący Rady odczytał wniosek Zarządu Powiatu w Sierpcu dotyczący 
zwołania nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Sierpcu wniosek stanowi załącznik nr 
2 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania 
Statutu SPZZOZ w Sierpcu.
W obradach sesji uczestniczyli: Pani Katarzyna Gajewska -  Główna księgowa 
SPZZOZ w Sierpcu, Pan Robert Makówka - Dyrektor SPZZOZ w Sierpcu. 
Przewodniczący Rady poprosił Panią Katarzynę Gajewską -  Główną księgową 
o zabranie głosu.
Przewodniczący Rady poinformował, iż projekt uchwały otrzymali radni 
w materiałach na sesję.

Główna księgowa powiedziała, że NFZ ogłosił konkurs na finansowanie procedur £  
medycznych świadczonych przez Poradnię Chirurgii Onkologicznej i Poradnię 
Geriatryczną. Aby szpital mógł złożyć ofertę na świadczenie tych procedur 
medycznych, niezbędne jest dokonanie przez Radę Powiatu zmian w Statucie 
Szpitala, polegających na dopisaniu tych poradni do jego struktury organizacyjnej . 
Wartość takiego kontraktu na okres pół roku jest około 80.000zł, z tym że o ten 
kontrakt powalczą wszystkie powiaty i nie ma pewności, czy dla powiatu 
sierpeckiego zostanie przyznany. Umowa byłaby zawarta od 1 lipca.
Radny Pan Zbigniew Kopczyński zapytał, gdzie planowane są i gdzie będą 
znajdowały się wspomniane poradnie?
Główna księgowa odpowiedziała, że pracownia tomografii komputerowej została 
dodana do struktury szpitala, natomiast poradnie będą się mieściły w przychodni 
specjalistycznej przy ul. Słowackiego 16. Dodała, że jest plan, aby tę przychodnię 
rozwijać. Natomiast mamy plan pozyskania większej liczby specjalistów i chcemy 
działać w szerszym zakresie, niż obecnie . ^
Radny Pan Zbigniew Kopczyński zauważył, że obecnie znajdują się miejsca 
w przychodni na ul. Słowackiego, a wcześniej nie było możliwości . Było nam 
mówione, że nie ma miejsca, aby cokolwiek tam robić.
Radny Pan Dariusz Twardowski zwrócił uwagę, iż zmiana w statucie nie dotyczy, 
jak wspomniała Pani Księgowa przeprowadzenia konkursu na badania profilaktyczne 
na tomograf komputerowy, ponieważ Pan Dyrektor twierdził, że to już było. 
Nadmienił, że dzisiejsza sesja jest tylko o rozszerzenie i utworzenie dwóch poradni . 
Uważa, że czegoś nie rozumie, albo Pani Księgowa dodała przez omyłkę , że złożą 
ofertę do konkursu na badania tomografu komputerowego, albo tak jest naprawdę . 
Dodał, że Pan Dyrektor zapewniał, że kontrakty na badania tomografu 
komputerowego są tematem odrębnym a dzisiejsza sesja jest o rozszerzenie i zmianę 
statutu oraz dotyczy powstania dwóch poradni.
Pani Główna księgowa powiedział, że Pracownia tomografii komputerowej została 
wcześniej dodana do struktury, tak jak Radny Pan Twardowski zwrócił uwagę, 
natomiast świadczono usługi tylko i wyłącznie dla szpitala. Obecnie razem
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z konkursami na świadczenia usług chirurgii onkologicznej i w zakresie geriatrii, 
również został ogłoszony konkurs na ambulatoryjne badania tomografii 
komputerowej. Wspomniała o tym, ponieważ radni zadają pytania, kiedy będą 
świadczone usługi nie tylko dla pacjentów hospitalizowanych w szpitalu, ale także 
dla pacjentów ze skierowaniem od lekarza specjalisty, czy lekarza pierwszego 
kontaktu, dlatego wspomniała o konkursie.
Przewodniczący Rady przywitał Pana Roberta Makówkę - Dyrektora SPZZOZ 
w Sierpcu, który dołączył do obrad sesji.
Dyrektor SPZZOZ powiedział, że jeszcze doda kilka zdań. Oznajmił, że na 
posiedzeniu Zarządu Powiatu informował, iż jest to kwestia związana ze zmianą w 
strukturze organizacyjnej, jeżeli chodzi o poradnię tomografii. To co przekazała Pani 
Księgowa, to jest to informacja prawdziwa, że na te trzy poradnie jest ogłoszony 
kontrakt, natomiast zmiana dotyczy tylko dwóch poradni: chirurgii onkologicznej 
i poradni geriatrycznej. Ponadto powiedział, że w przychodni na ul. Słowackiego jest 
pomysł na rozwinięcie dodatkowych poradni, aby one pracowały, natomiast 
zgłaszano, że ta przychodnia była całkowicie nie przystosowana do prowadzenia 
usług związanych z POZ. Uważa, że ostatnie miesiące pokazują słuszność tego 
kierunku działania, ponieważ nigdy w historii POZ nie było takiego przyrostu 
pacjentów, jak jest od początku tego roku. To jest dzięki temu, że rozdzielono te dwie 
lokalizacje. Po pierwsze było to wyczucie w kwestii związanej z pandemią i widać to 
jak działają POZ-y. Stwierdził, że jest to jedyny POZ, który dziennie przyjmuje około 
250 osób na żywo nie telefonicznie. Ponadto miejsca na ul. Słowackiego nie spełniały 
wymogów, jeżeli chodzi o samą organizację. Bardzo łatwo jest sprawdzić, czy 
zmieściłyby się trzy gabinety lekarskie dla lekarzy POZ. Odpowiedź jest oczywista , 
że nie. Oznajmił, że poradnia geriatryczna będzie się mieściła na ul. Słowackiego 16, 
natomiast w zależności od uzgodnień z lekarzami i jak będzie postępowała pandemia, 
sama poradnia chirurgii onkologicznej będzie albo w miejscu razem z poradnią 
chirurgii ogólnej na ul. Słowackiego 32 (szpital) lub na ul. Słowackiego 16. 
Oznajmił, że usługi zamierza rozpocząć od 1 lipca br. Zakłada, że zostanie 
opanowana kwestia z pandemią, lecz nie należy wykluczyć, że będą kolejne fale. Idea 
jest taka, aby budynek na ul. Słowackiego był miejscem w którym rozwijają się 
usługi ambulatoryjne, inne niż podstawowa opieka zdrowotna, natomiast budynek na 
ul. Matejki jest budynkiem POZ i nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej. Stwierdził, 
że jest to lokalizacja, która funkcjonuje przez 24 godziny na dobę i świadczy 
określony zakres usług. W związku z powyższym to co on mówi i co mówi Radny 
Pan Kopczyński, jakby się te dwa zdania nie wykluczają, natomiast jest trochę inny 
pomysł, jak ta przychodnia ma funkcjonować. Uważa, że efekty związane z ilością 
pacjentów, sytuacją ekonomiczną i tym, że NFZ dedykuje część usług tylko i 
wyłącznie dla powiatu sierpeckiego, to świadczy o tym, że te działania są słuszne. 
Radny Pan Zbigniew Kopczyński powiedział, że Pan Dyrektor trafnie ujął kwestie 
liczby pacjentów. Zapytał o przestrzeganie zasad przyjmowania tych pacjentów. 
Stwierdził, że 250 osób jest to dość pokaźna liczba. Nadmienił, iż korzystał z usług 
przychodni , doświadczył osobiście i jest pod wrażeniem, jeżeli chodzi o jakość, ale 
przerażały go kwestie nadzoru ze strony personelu jak również dyrektora. Zapytał, 
dlaczego są osoby w sposób niekontrolowany wpuszczane do obiektu, gdzie 
narażone są na zagrożenia ze strony covid. Poprosił o wyjaśnienie tej kwestii i 
sprawdzenie, jak to faktycznie przebiega, aby nie było sytuacji, że w przychodni,
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która tak prężnie działa następują zakażenia koronawirusem i ludzie mogą być 
zagrożeni. Stwierdził, że takie sygnały otrzymuje od mieszkańców korzystających z 
przychodni. Nadmienił, że dowodem jest ostatnia wizyta Pana Starosty, który może 
potwierdzić, że taką sytuację zastał będąc w POZ na ul. Matejki i nie zastał osoby 
odpowiedzialnej. Poprosił o wyjaśnienie do protokołu, dlaczego takie sytuacje mają 
miejsce.
Dyrektor SPZZOZ powiedział, że stara się na to zwracać uwagę, a problem jest taki, 
jest to kwestia wyboru, czy będzie się uprawiać fikcyjną medycynę przez telefon, tak 
jest to w większości ośrodków w powiecie sierpeckim i nie tylko, czyli lekarz 
przyjmuje pacjenta telefonicznie, czy porady będą udzielane osobiście . Dodał, że są 
przynajmniej dwie przychodnie, które podchodzą bardzo poważnie do tematu opieki i 
diagnozowania pacjentów. Są dwa rozwiązania, czy będzie tak jak funkcjonowano 
przez pewien czas i będą wpuszczane osoby pojedynczo, czy odejdziemy od 
teleporad. Stara się informować ludzi, żeby przychodzili na określone godziny, 
natomiast jest to kwestia przyzwyczajenia pacjentów, którzy chcą postać w kolejce i 
takie sytuacje są częste. Nadmienił, że jest duża ilość pacjentów którzy przepisują się 
do naszych przychodni z innych ośrodków dlatego, że tam są leczeni przez telefon. 
Dodał, że nie odnotowano zakażeń personelu, ani pacjentów, jeżeli chodzi o 
przychodnię. Stwierdził, że diagnostyka bezpośrednia przez lekarza POZ jest bardzo 
ważna. Oznajmił, iż cały szpital jest covidowy i widzi dlaczego są takie poważne 
powikłania, ponieważ pacjenci nie mają możliwości pójść do lekarza, aby ich 
fizycznie zbadał. Pacjenci którzy przebywają w szpitalu, w dużej części są to pacjenci 
u których nie wykonano podstawowych badań. Spędzają dłuższy czas w domu, a 
następnie ich stan się pogarsza. Pan Dyrektor obiecał, że podejmie pewne kroki, żeby 
odbiór i samopoczucie pacjentów było jak najlepsze. Uważa, że spostrzeżenia osób 
z zewnątrz są bardzo ważne. Natomiast uwaga co do wizyty Pana Starosty dotyczyła 
kwestii związanej z punktem szczepień i budynkiem na ul. Słowackiego. Uważa, że 
jest to kwestia korytarza i zachowania samych pacjentów. Nadmienił, iż wszyscy 
wiedzą, jakie są obecnie obostrzenia. Jeżeli wiemy że powinien być zachowany 
odstęp l,5m, to nie tylko jest wina przychodni czy sklepów czy innej instytucji, ale 
samych pacjentów czy obywateli, ponieważ każdy wie ile to jest l,5m. Jeżeli ktoś 
widzi, że na danej powierzchni jest jedna osoba, to należy zachować odstęp. Uważa, 
że są to podstawowe informacje, które należy wiedzieć, a najważniejsze to jest 
samodyscyplina, Oznajmił, że na ostatniej telekonferencji z Wojewodą otrzymał 
informacje, że planowany jest wzrost zakażeń Dodał, że postara się też, aby ta 
organizacja została ulepszona i będzie rozmawiał z personelem. Uważa, że na 250 
pacjentów dziennie, jest to duży problem.
Radny Pan Zbigniew Kopczyński powiedział, że zwrócił tylko uwagę na pewną 
kwestię, a to jest w gestii Pana Dyrektora, aby zadbać o nadzór czy organizację pracy. 
Uważa, że są tam odpowiedzialne osoby, które mogą wykonywać to, co do nich 
należy. Nie wyobraża sobie, aby miał jeździć i zwracać komukolwiek uwagę. Jako 
radny może tylko przekazać Panu Dyrektorowi zaobserwowaną sytuację i prosić o 
interwencję dla naszego dobra.
Radny Pan Wojciech Rychter powiedział, że zwiększyła się ilość pacjentów 
w POZ. Nadmienił, iż wiadomo czym jest to spowodowane, ponieważ Profil Med 
zrezygnował z prowadzenia przychodni w Goleszynie. Zapytał, o ile zwiększyła się 
liczba pacjentów w POZ?



Dyrektor SPZZOZ odpowiedział, że to nie chodzi tylko o przychodnię 
w Goleszynie. Przyrost pacjentów jest z dwóch powodów: jeden jest to nowa 
przychodnia w Goleszynie, natomiast drugi są to pacjenci, którzy zapisali się na 
ul. Matejki.

Przewodniczący Rady zaproponował przegłosowanie w/w punktu.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu SPZZOZ 
w Sierpcu.
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 
Wyniki imienne:
ZA (13)
Przemysław Burzyński, Marek Chyliński, Andrzej Cześnik, Zbigniew Kopczyński, 
Małgorzata Korpolińska, Sławomir Krystek, Jan Laskowski, Ewa Nowakowska, 
Paweł Pakieła, Wojciech Adam Rychter, Sławomir Olejniczak, Kamil Różański, 
Sebastian Szczypecki,

WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ:
Dariusz Twardowski

NIEOBECNI (5)
Juliusz Gorzkoś, Jarosław Ocicki, Mariusz Turalski 

Wobec powyższego Rada Powiatu w Sierpcu podjęła:

UCHWAŁĘ Nr 200.XXXI.2021
zmieniającą uchwałę w sprawie nadania Statutu SPZZOZ w Sierpcu
/uchwała stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu/

Ad. pkt 3. Podjęcie uchwały w sprawie podziału środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 
przyznanych Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji 
zawodowej i społecznej w 202 lr.
W obradach uczestniczyła Pani Agnieszka Gorczyca -  Dyrektor Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu.
Przewodniczący Rady poinformował, iż projekt uchwały otrzymali radni 
w materiałach na sesję. Poprosił Panią Dyrektor PCPR o zabranie głosu.
Dyrektor PCPR powiedziała, że PFRON przekazał informację powiatowi 
sierpeckiemu o wysokości środków przyznanych do podziału. Oznajmiła, że jest to 
nowa sytuacja w roku bieżącym, ponieważ są środki na warsztat terapii zajęciowej. 
Poinformowała, że z dniem 1 kwietnia br. Warsztat Terapii Zajęciowej podjął 
działalność. Powiedziała, że projekt uchwały został opracowany w porozumieniu 
z Powiatowym Urzędem Pracy i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Dodała, że 
są to dwie jednostki, które konkurują o te środki. Projekt uchwały został



zaopiniowany przez Powiatową Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych. Pani 
Dyrektor wymieniła na co mają zostać przeznaczone środki:
- Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej:
a) przyznanie osobom niepełnosprawnym jednorazowych środków na podjęcie 
działalności -  40.000zł;
b) z zakresu rehabilitacji zawodowej -  refundacja kosztów wyposażenia stanowiska 
pracy 40.000zł.
Turnusy rehabilitacyjne (rok temu środki nie były przyznawane) -  168.000zł;
Środki ortopedyczne i pomocnicze około 461.000zł;
Likwidacje barier technicznych -  40.000zł;
Bariery architektoniczne -  120.000zł;
Warsztat Terapii Zajęciowej -  650.000zł (środki podzielone na podstawie algorytmu). 
Radny Pan Wojciech Rychter powiedział, że w algorytmie na WTZ jest kwota 
650.000zł z podziałem na 12 miesięcy roku kalendarzowego, a wykorzystanych 
w roku kalendarzowych będzie 9 miesięcy. Zapytał, jak to się przedstawia?
Dyrektor PCPR odpowiedziała, że kwota przyznana na rok 2021 jest na 12 miesięcy. 
Na jednego uczestnika warsztatu rocznie jest to kwota 21.696zł. Są to kwoty 
przyznane dla 30 uczestników warsztatu, ponieważ takie zostało złożone 
zapotrzebowanie w grudniu. Dodała, że środki są przyznawane w ramach algorytmu 
tj. Rozporządzenie Ministra w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON 
samorządom wojewódzkim i powiatowym. Jak sama nazwa wskazuje jest to 
algorytm i jest to wszystko wyliczone. Jednym z warunków przyznanych środków 
z algorytmu jest liczba osób niepełnosprawnych bezrobotnych i osób 
niepełnosprawnych poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu. Na 
terenie powiatu sierpeckiego zgodnie z danymi z GUS są 132 osoby. Wszystko jest 
istotne, jeżeli chodzi o aktywność zawodową osób i ma to realny wpływ na 
przyznane środki. Nadmieniła, że są to środki wyliczane algorytmem i środki, które 
nie zostaną wydatkowane na WTZ zgodnie z przepisami szczegółowymi, należy 
zwrócić do PFRON. Dodała, że te środki są szczególnie znaczone i szczególnie 
rozliczane z PFRON co kwartał, na podstawie szczegółowych danych.
Radny Pan Wojciech Rychter zapytał, jaka kwota będzie na funkcjonowanie 
Warsztatów Terapii Zajęciowej do końca roku?
Dyrektor PCPR odpowiedziała, że od kwoty przyznanej, należy odjąć jeden kwartał 
i wówczas wyjdzie właściwa kwota, która jest do wydania i na tą kwotę jest 
podpisana umowa z gminą. WTZ działają w ramach jednostki budżetowej gminy 
z którą jest podpisana stosowna umowa, natomiast gmina będzie się rozliczała ze 
środków co kwartał. Rozliczanie i przekazywanie informacji z PFRON będzie na 
bieżąco.
Więcej pytań nie było.

Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych Powiatowi na realizację 
zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2021r.

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, Jan Laskowski, Ewa Nowakowska, 
Paweł Pakieła, Wojciech Adam Rychter, Sławomir Olejniczak, Kamil Różański, 
Sebastian Szczypecki, Dariusz Twardowski

NIEOBECNI (5)
Juliusz Gorzkoś, Jarosław Ocicki, Mariusz Turalski 

Wobec powyższego Rada Powiatu w Sierpcu podjęła:

UCHWAŁĘ Nr 201.XXXI.2021
w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych, przyznanych Powiatowi na realizację zadań z zakresu 
rehabilitacji zawodowej i społecznej w 202lr.
/uchwała stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu/

Przewodniczący Rady poprosił Pana Dyrektora SPZZOZ o udzielenie odpowiedzi 
na zadane wcześniej pytanie Radnego Pana Wojciecha Rychtera.
Dyrektor SPZZOZ powiedział, że jeżeli chodzi o przyrost pacjentów to Radny ma 
rację, jeżeli chodzi o przychodnie w Goleszynie tj. 1020 pacjentów i to są nowi 
pacjenci, którzy się zapisali do przychodni w Goleszynie. Natomiast w przychodni na 
ul. Matejki jest w roku bieżącym wzrost pacjentów o około 20%. Czyli od 1 stycznia 
do przychodni zapisało się 1140 pacjentów nowych. Dzięki tym działaniom, które są 
prowadzone pozyskano od 1 stycznia 2160 pacjentów. Uważa, że jest to rzadkość 
jeżeli chodzi o POZ, aby w takim tempie pojawiali się pacjenci. Dodał, iż pod uwagę 
będzie brał uwagi, które zgłaszają radni, natomiast chce aby zauważono, że te 
działania które prowadzą, powodują, że pacjenci obdarzają nas coraz większym 
zaufaniem. Poinformował, iż zakupiono dla pacjentów POZ aparat USG. Oznajmił, iż 
lekarz który pracuje w POZ jest specjalistą w dziedzinie radiologii i wykonuje 
badania bezpośrednio dla pacjentów POZ na miejscu.
Radny Pan Zbigniew Kopczyński powiedział, iż Pan Dyrektor sugeruje zakup 
sprzętu czy też pozyskanie pacjentów. Uważa, że jest to jego obowiązek i bardzo się 
cieszy, że jest dobrze realizowany, ponieważ jest to dla dobra mieszkańców i 
społeczeństwa powiatu. Zapytał odnośnie wyposażenia w sprzęt medyczny, czy 
środki zostały wypracowane przez szpital, czy środki pochodzą z darowizny? 
Dyrektor SPZZOZ odpowiedział, że informował o tym, że szpital jest jednym z 
podmiotów medycznych i szpitali, który może się pochwalić kolejny rok zyskiem. 
Stwierdził, że udało się tę kwotę podwoić w porównaniu do roku ubiegłego. 
Natomiast zakup aparatu USG jest z dotacji, którą szpital otrzymał od Polskich Kolei 
Liniowych. Stwierdził, że był to pomysł po jego stronie, żeby wzmacniać 
podstawową opiekę zdrowotną. Uważa, że rzadko zdarzają się POZ-y, które są 
wyposażone w taki sprzęt. Myśli, że to zaufanie, którym zostali obdarzeni przez 
darczyńców nie powinno być zmarnowane. Podziękował wszystkim darczyńcom jak



również radnym, dzięki którym pozyskuje się nowoczesny sprzęt. Działania te 
wspiera też Marszałek Województwa, czy też Wojewoda Mazowiecki. Uważa, że 
jest to bardzo cenne i widzi, że ta praca przy covidzie procentuje zaufaniem wielu 
podmiotów prywatnych i publicznych.
Radny Pan Wojciech Rychter zapytał, ilu pacjentom udziela się pomocy medycznej 
jeżeli chodzi o POZ w Sierpcu.
Dyrektor SPZZOZ odpowiedział, że obecnie około 7600 pacjentów.
Przewodniczący Rady podziękował Panu Dyrektorowi SPZZOZ oraz Głównej 
Księgowej za szczegółowe przekazanie informacji. Dodał, że cieszy się że szpital 
rozszerza swoją działalność o kolejne dwie poradnie specjalistyczne, a także ma 
nadzieję, że środki na tomograf komputerowy w najbliższym czasie zostaną 
uruchomione.
Przewodniczący Rady w imieniu swoim i Rady Powiatu złożył życzenia z okazji 
nadchodzących Świąt Wielkanocnych.
Pan Starosta powiedział, że na apel skierowany do darczyńców hojnie 
odpowiedziały Polskie Koleje Liniowe, które przekazały znaczną kwotę ponad 
2.000.000zł, która zostanie przekazana na zakup sprzętów medycznych i urządzeń do 
szpitala. Nadmienił, iż cały czas na skierowany apel odpowiadają darczyńcy. 
Poinformował, iż z firmy Huzar wpłynął sprzęt do szpitala. Podziękował Panu 
Waldemarowi Orzechowskiemu za tę inicjatywę.
Pan Starosta odniósł się do wypowiedzi Radnego Pana Zbigniewa Kopczyńskiego, 
którą potwierdził. Dodał, że była taka sytuacja i wraz z Panem Wicestarostą 
przeprowadził rozmowę z Panem Dyrektorem SPZZOZ . Poczyniono pewne 
ustalenia, dotyczące organizacji pracy przychodni, których realizacja jest w gestii 
Pana Dyrektora .
Pan Starosta w imieniu Zarządu Powiatu podziękował Radnym za uczestnictwo 
w obradach sesji w okresie Wielkiego Tygodnia, podczas której zostały podjęte dwie 
uchwały, które będą służyć mieszkańcom i całej społeczności powiatu.
Pan Starosta złożył życzenia z okazji nadchodzących Świat Wielkanocnych.
Radny Pan Jan Laskowski złożył życzenia z okazji zbliżających się Świąt 
Wielkanocnych.
Ponadto zapytał Pana Starostę, czy na powiecie sierpeckim występuje ptasia grypa 
i jaki ma szeroki zasięg i czy będzie miała wpływ na covid, który również w powiecie 
występuje?
Pan Starosta powiedział, że jest problem w regionie jak i województwie 
mazowieckim, który bardziej odnosi się do gminy Żuromin. W powiecie sierpeckim 
w obszarze zagrożenia zostały umieszczone trzy miejscowości (Polik, Września 
i Puszcza). Dodał, że jest w stałym kontakcie z lekarzem weterynarii i na razie nic 
złego się nie dzieje. Służby, które pracują i związane są z tym tematem zajmują się 
powiatem żuromińskim. Oznajmił, iż doszło już do uśpienia ptaków jak również 
następuje ich wywożenie do zakładów utylizacyjnych. Odbywa się to bardzo 
sprawnie często przy eskorcie Policji. Stwierdził, że ilość ferm, które zostały 
dotknięte tym wirusem jest dosyć pokaźny. Ponadto poinformował, że na terenie 
powiatu sierpeckiego był jeden przypadek znalezionego dzikiego ptaka, który nie ma 
wielkiego wpływu, ponieważ była to pojedyncza sztuka. Uważa, że nie ma 
zagrożenia.



Pan Wicestarosta uważa, że bardzo dobrze, że wystąpiła możliwość składania 
wniosków w celu uruchomienia dwóch poradni w szpitalu i przychodni, ponieważ 
jest to bardzo ważne dla mieszkańców, którzy będą mogli z tych porad korzystać. 
Stwierdził, że w obecnych czasach jest duże zapotrzebowanie na te badania. Bardzo 
dobrze, że została podjęta uchwała, ponieważ Pan Dyrektor będzie mógł podejmować 
dalsze działania, a ich uruchomienie spowoduje, że będzie mogła korzystać z tych 
usług większa grupa.
Ponadto Pan Wicestarosta złożył życzenia z okazji zbliżających się świąt 
Wielkanocnych.

Ad. pkt 4. Zamknięcie obrad.
Po wyczerpaniu porządku, Przewodniczący Rady zamknął obrady XXXI 
nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Sierpcu.

Protokołowała
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LISTA OBECNOŚCI
R A D N Y C H

RADY POWIATU W SIERPCU

Nr .................do protokołu

z obrad Sesji Rady Powiatu

Nr .^ .^ .1 ...... z dn. f

na obradach XXXI sesji w dniu 2 kwietnia 2021r.

Sesja przeprowadzona online

Lp. N A Z W IS K O  I IM IĘ P o d p is

1 . Burzyński Przemysław d b e c M u j ^

2 . Chyliński Marek Piotr obecna
V'

i_____
3 . Cześnik Andrzej Sławomir

obćcrJ-l_____
4 Gorzkoś Juliusz

5 . Kopczyński Zbigniew
< (jb z  O U /|/

6 . Korpolińska Małgorzata cbeaiĄ
7 . Krystek Sławom ir Grzegorz obecno
8 . Laskowski Jan dveeixov_____
9 . Nowakowska Ewa Danuta

____________________

1 0 . Ocicki Jarosław Andrzej

i i . O lejniczak Sławom ir Paweł
O b e c n y  u

1 2 . Pakieła Paweł
co b e c i M l /

1 3 . Różański Kamil Jan
( J o e o n A ^

1 4 . Rychter Wojciech Adam
{(Jo£C M A J\

1 5 . Szczypecki Sebastian

1 6 . Turalski Mariusz

1 7 . Twardowski Dariusz Mieczysław
c b e a r j Ą

zf



PRZEWODNICZĄCY 
RADY POWIATU 

W SIERPCU

BRZ.0002.2.2021

Zał. Nr do protokołu

z obrad Sesji Rady Powiatu

Nr 2£2ft.... z dn. -

Sierpc, dnia 31.03.2021 r.

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 
powiatowym ( t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 920), § 12 ust. 1 i § 13 ust. 4 Statutu Powiatu 
Sierpeckiego zwołuję obrady XXXI nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Sierpcu na 
dzień 2 kwietnia 2021 r. (tj. piątek) o godzinie 9:00 -  Online.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza obrad.
2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu SPZZOZ 
w Sierpcu.
3. Podjęcie uchwały w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

^  Osób Niepełnosprawnych, przyznanych Powiatowi na realizację zadań z zakresu
rehabilitacji zawodowej i społecznej w 202 lr.
4. Zamknięcie obrad.



ZARZĄD POWIATU 
W SIERPCU

Sierpc, dnia 31 marca 202 lr.

BRZ.0022.10.2021

PAN

Zał. Nr ...........do protokołu

z obrad Sesji Rady Powiatu

PRZEWODNICZĄCY 
RADY POWIATU W SIERPCU

Zarząd Powiatu działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz § 13 ust. 4 
Statutu Powiatu Sierpeckiego uchwalonego Uchwałą Nr 22.IV.2018 z dnia 28 grudnia 
2019r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019r. poz. 499) -  wnosi o zwołanie nadzwyczajnej sesji 
Rady Powiatu w Sierpcu na dzień . .A / . ... na godz. 09?? 
z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza obrad.
2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu SPZZOZ 
w Sierpcu.
3. Podjęcie uchwały w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych, przyznanych Powiatowi na realizację zadań z zakresu 
rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2021 r.
4. Zamknięcie obrad.

W związku ze sprawami, które należy podjąć w trybie pilnym zasadnym jest 
zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Sierpcu.

U Z A S A D N I E N I E

Zarząd:

1) Cześnik Andrzej

2) Olejniczak Sławomir - członek

3) Twardowski Dariusz

- Przewodniczący

- członek

4) Krystek Sławomir

5) Chyliński Marek

- członek

- członek


