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Rozpoczęto 5 stycznia 2021 r.

Zakończono 5 stycznia 2021r.



PROTOKÓŁ Nr 76.2021
Z POSIEDZENIA

ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
w dniu 5 stycznia 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 stanowi załącznik nr l do niniejszego protokołu.

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 08:00.

W posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyli:

1. Krzysztof Sobiecki - Skarbnik Powiatu.
2. Ryszard Dobiesz-Sekretarz Powiatu.
3. Przemysław Burzyński- Przewodniczący Rady Powiatu.
4. Małgorzata Korpolińska - Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu.
5. Sebastian Szczypecki - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu.
6. Kamil Różański - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
7. Jan Laskowski - Radny Powiatu Sierpeckiego.
8. Wojciech Rychter - Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych.
9. Wojciech Rzeszotarski - Naczelnik Wydziału Geodezji.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wystąpienie z wnioskiem do Starosty Sierpeckiego o darowiznę na rzecz powiatu
sierpeckiego działki o numerze ewidencyjnym 1065/5 położonej w m. Sierpc
przeznaczonej pod budowę parkingu na potrzeby SPZZOZ.
4. Sprawy różne.
5. Zamknięcie posiedzenia.
/porządekposiedzenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu/

Ad.pkt l Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu dokonał Starosta Sierpecki Pan Andrzej

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

Uwag i pytań nie było.



Ad pkt 2 Przyjęcie porządku obrad.
Członkowie Zarządu jednogłośnie przyjęli porządek posiedzenia Zarządu

Powiatu. *

Uwag i pytań nie było.

Ad pkt. 3 Wystąpienie z wnioskiem do Starosty Sierpeckiego o darowiznę na rzecz
powiatu sierpeckiego działki o numerze ewidencyjnym 1065/5 położonej
w m. Sierpc przeznaczonej pod budowę parkingu na potrzeby SPZZOZ.

Starosta Pan Andrzej Cześnik poinformował, iż Naczelnik Wydziału Geodezji
i Gospodarki Nieruchomościami przedłożył projekt wniosku do Starosty
Sierpeckiego w sprawie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Skarbu
Państwa oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 1065/5 położonej
w m. Sierpc/wniosek stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu/.
Dodał, że wniosek ten wiąże się z projektem budowy parkingu przy SPZZOZ
w Sierpcu. Założenie jest takie, aby ogrodzenie parkingu poprowadzić wzdłuż
ul. Słowackiego. W związku z tym Zarząd Powiatu występuje z wnioskiem do
Starosty, po czym Starosta zwróci się do Wojewody o pozyskanie tej działki.
Starosta wyjaśnił, iż rozwiązanie to jest również przyszłościowe odnośnie
ewentualnej rozbudowy izby przyjęć.

Obecny na posiedzeniu Pan Jan Laskowski powiedział, że z tego co pamięta
działka ta stała się własnością Miasta Sierpca.

Pan Andrzej Cześnik oznajmił, iż Miasto Sierpc jeszcze tego nie pozyskało.
Naczelnik Pan Wojciech Rzeszotarski wyjaśnił, iż właścicielem w/w działki

jest Skarb Państwa. Zostały podjęte działania za poprzedniej Rady i Zarządu, żeby to
Miasto Sierpc wykonało ten parking, ponieważ przylega on do ul. Słowackiego -
ulicy miejskiej. Ostatecznie jednak zakończyło się to fiaskiem, ponieważ nie było
chęci ze strony Miasta Sierpca. Uważa, że skoro została podjęta decyzja o budowie
parkingu i ogrodzenia, to Wojewoda powinien wyrazić zgodę na darowiznę na rzecz
powiatu. Dodał, że nawiązano kontakt z wydziałem Wojewody, który stwierdził, że
będzie potrzebna wstępna uchwała Rady Powiatu odnośnie tego, że jest skłonna tę

darowiznę przyjąć.
Pan Sławomir Krystek powiedział, że nie ma wątpliwości co do celu zawartego

we wniosku, lecz poddaje w wątpliwość projekt wniosku. We wniosku zostało
wskazane, że to Zarząd Powiatu zwraca się do Starosty Sierpeckiego z prośbą

- o darowiznę. Uważa, że zdanie powinno brzmieć: Zarząd Powiatu w Sierpcu za
pośrednictwem Starosty Sierpeckiego wnosi o wystąpienie do Wojewody

o przekazanie (...). ,
Pan Wojciech Rzeszotarski wyjaśnił, iż / ustawy o gospodarce



nieruchomościami wynika, iż Skarb Państwa reprezentuje Starosta, a więc to do
Starosty musi zostać skierowany wniosek o przekazanie w drodze darowizny.

Wobec powyższego członkowie Zarządu jednogłośnie zagłosowali za
przyjęciem wniosku do Starosty Sierpeckiego o darowiznę na rzecz powiatu
sierpeckiego działki o numerze ewidencyjnym 1065/5 położonej w m. Sierpc
przeznaczonej pod budowę parkingu na potrzeby SPZZOZ.
Uwag i pytań nie było.

Ad. pkt. 4 Sprawy różne.
1. Omówienie bieżących spraw związanych z funkcjonowaniem SPZZOZ
w Sierpcu.

Pan Andrzej Cześnik poinformował, iż Dyrektor SPZZOZ w Sierpcu Pan
Robert Makówka wyraził niezadowolenie w związku z nałożeniem na niego kary
porządkowej w postaci upomnienia. W związku z całą tą sytuacją Dyrektor
powiedział, że być może zwróci się z tą sprawą do Sądu Pracy.
Starosta dodał, że na posiedzeniach poszczególnych Komisji temat był
niejednokrotnie podnoszony, po czym zostały podjęte stosowne decyzje i uchwały.
Na podstawie tych postanowień została podjęta także ostatecznie uchwała
o udzieleniu kary porządkowej wobec Dyrektora. Wyjaśnił, że dzisiejsze spotkanie
ma służyć przeanalizowaniu okoliczności tej sprawy.

Pan Sławomir Olejniczak powiedział, że doszło do spotkania pomiędzy
Starostami a Dyrektorem szpitala, który bardzo mocno protestował przeciwko
uchwale Zarządu, a także przedstawiał swoje argumenty. Dodał, że wraz ze Starostą
wyjaśniali Panu Robertowi Makówce, iż nałożona kara dotyczy zwłoki
w udostępnieniu dokumentacji medycznej pacjentowi, natomiast co innej działalności
Dyrektora nie mają zarzutów. Wyjaśnili także, że temat został podjęty przez
poszczególne Komisje, a także Rada Powiatu uznała skargę za zasadną. Wobec
powyższego zostało zorganizowane dzisiejsze spotkanie, aby przedstawić swoje
stanowiska w tej sprawie.

Na tym posiedzenie Zarządu Powiatu zakończono.

Protokołowała Zarząd
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Katarzyna Ton laszewska Andrzej Cześnik

Sławomir Olejniczak

Sławomir Krystek

Dariusz Twardowski

Marek Chyliński



LISTA OBECNOŚCI
CZŁONKÓW ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
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ZARZĄD POWIATU «
W SIERPCU Żal. Nr do prot̂ u ^erpc, dnia 4.01.2021 r.

z posiedzenia Zarzt du Powiatu

BRZ.0022.37.2021 Kr-.3£s3a2ł. z di fiLQJ.

Działając na podstawie § 76 ust. 2 Statutu Powiatu Sierpeckiego (Dz. Urz.
Woj. Maź. Z 2019 r. póz. 499), zapraszam na 76 posiedzenie Zarządu Powiatu,
które odbędzie się w dniu 5 stycznia 2021 r. o godz. 12:00 w Starostwie
Powiatowym w Sierpcu.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wystąpienie z wnioskiem do Starosty Sierpeckiego o darowiznę na rzecz powiatu
sierpeckiego działki o numerze ewidencyjnym 1065/5 położonej w m. Sierpc
przeznaczonej pod budowę parkingu na potrzeby SPZZOZ.
4. Sprawy różne.
5. Zamknięcie posiedzenia.


