
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 2018

Nr sprawy 3
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Rozpoczęto 30 listopada 2018 r. 

Zakończono 30 listopada 2018 r.



PROTOKÓŁ Nr 3.2018 
Z POSIEDZENIA

ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU 
w dniu 30 listopada 2018 r.

Przewodniczył: Pan Mariusz Turalski - Starosta Sierpecki 
Protokołowała: Danuta Sekulska - inspektor w Biurze Rady

i Zarządu Powiatu.

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

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz.l0:00.

W posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyli:
1. Pan Krzysztof Sobiecki -  Skarbnik Powiatu,
2. Pani Małgorzata Korpolińska -  Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu w Sierpcu,
3. Pan Zbigniew Kopczyński -  Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Sierpcu,
4. Pani Bogusława Lewandowska -  Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia,
5. Pani Magdalena Piotrowska -  Naczelnik Wydziału Organizacji i Nadzoru.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie działań 

zmierzających do przystąpienia Liceum Ogólnokształcącego im. mjra Heniyka 
Sucharskiego w Sierpcu do programu Erasmus+.

4. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu 
projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu 
Powiatu Sierpeckiego na 2018 r.

5. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Sierpcu.
6. Przyjęcie protokołu Nr 2.2018 z dnia 28 listopada 2018r.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie posiedzenia.

Przed rozpoczęciem posiedzenia Pan Jarosław Ocicki -  Wicestarosta 
poinformował członków Zarządu o spotkaniu władz Powiatu Sierpeckiego 
z władzami Miasta Sierpc: Panem Jarosławem Perzyńskim -  Burmistrzem Miasta 
Sierpca, Panem Dariuszem Malanowskim -  Przewodniczącym Rady Miejskiej 
Sierpc, Panem Waldemarem Frydrychowiczem -  Wiceprzewodniczącym Rady 
Miejskiej Sierpc oraz Panem Zbigniewem Długokęckim -  Wiceprzewodniczącym 
Rady Miejskiej Sierpc, które odbyło się w siedzibie Starostwa. Nadmienił, iż 
omawiane sprawy dotyczyły współpracy samorządów w różnych przedsięwzięciach,



jak również zakupu sprzętu medycznego i karetki pogotowia* Dodał, iż takie 
spotkania będą odbywały się cyklicznie co dwa miesiące.

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

Ad. pkt 2
Pan Starosta zaproponował, aby do porządku posiedzenia Zarządu wprowadzić 
następujący punkty:
5a. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia Regulaminu 
Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Sierpcu.
5b. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru oferty na powierzenie organizacji 
pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia jednego 
punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego ^  
oraz edukacji prawnej w Powiecie Sierpeckim w 2019 r.

Członkowie Zarządu Powiatu jednogłośnie (4 -  za) przyjęli porządek posiedzenia 
Zarządu Powiatu w Sierpcu z zaproponowanymi zmianami.
1 * Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie działań zmierzających 
do przystąpienia Liceum Ogólnokształcącego im. mjra Hemyka Sucharskiego 
w Sierpcu do programu Erasmus+.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu 
projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 
Sierpeckiego na 2018 r.
5. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Sierpcu.
5a. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia Regulaminu 
Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Sierpcu.
5b. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru oferty na powierzenie organizacji 
pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia jednego 
punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 
oraz edukacji prawnej w Powiecie Sierpeckim w 2019 r.
6. Przyjęcie protokołu Nr 2.2018 z dnia 28 listopada 2018r.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. pkt 3
Na salę posiedzenia przybyła Pani Bogusława Lewandowska -  Naczelnik 
Wydziału Oświaty i Zdrowia.
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Pan Starosta poinformował, iż Pani Bogusława Lewandowska -  Naczelnik 
Wydziału Oświaty i Zdrowia w związku z wniosku Pani Ewy Jancewicz -  Dyrektor 
Liceum Ogólnokształcącego w Sierpcu wystąpiła z wnioskiem w sprawie wyrażenia 
zgody na podjęcie działań zmierzających do przystąpienia Liceum 
Ogólnokształcącego im. mjra Hemyka Sucharskiego w Sierpcu do programu 
Erasmus+ /wniosek stanowi załącznik nr do niniejszego protokołu/.
Pan Starosta poprosił Panią Naczelnik OZ o zabranie głosu.
Pani Naczelnik OZ powiedziała, że projekt Erasmus + to program w dziedzinie 
edukacji, szkoleń młodzieży i sportu na lata 2014-2020. W praktyce programu 
umożliwia on wyjazdy zagraniczne młodzieży w celach edukacyjnych np. odbycia 
szkoleń lub zaangażowania się w wolontariat uczniów, kadiy edukacyjnej oraz 
wspiera budowę partnerstw pomiędzy szkołami. Dodała, że środki finansowe 
zabezpiecza Powiat, które są zwracane po zakończeniu projektu. Pani Naczelnik 
poinformowała, że takie projekty prowadzą obecnie Zespół Szkół Nr 1 i Zespół 
Szkół Nr 2.
Pytań nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu, po zapoznaniu się z dokumentami, 
jednogłośnie (4-za) podjęli

UCHWAŁĘ Nr 3.2.2018
w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie działań zmierzających do przystąpienia 
Liceum Ogólnokształcącego im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu do 
programu Erasmus+ łuchwała stanowi załącznik nr do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 4
Pan Starosta poprosił Pana Skarbnika o zabranie głosu.
Pan Skarbnik przedstawił najważniejsze zmiany jakie zachodzą w uchwale 
budżetowej, które przedstawione zostały w załączniku do uchwały.
Pan Zbigniew Kopczyński zapytał odnośnie akcji zima. Jakie środki są 
przeznaczone na zimowe odśnieżanie?
Pan Skarbnik odpowiedział, że obecnie pozostało bardzo mało środków, 
a księgowość jest prowadzona w Zarządzie Dróg Powiatowych. Dodał, że nie ma 
podziału na akcje zima. Środki są przeznaczone na materiały i usługi. Nadmienił, że 
najwięcej środków przeznaczonych jest na zakup paliwa do maszyn i urządzeń. Pan 
Skarbnik powiedział, że brak było koncepcji na zimowe odśnieżanie dróg, albo 
zamawiana miała być usługa z materiałem lub samo usługę z materiałem Zarządu 
Dróg Powiatowych. Po przetargu wyszło, że jest sama usługa, natomiast materiał 
dostarcza Zarząd Dróg Powiatowych. Oznajmił, że przetarg na zimowe odśnieżanie 
został w tym roku ogłoszony na trzy lata.

Na salę posiedzenia przybył Pan Sławomir Krystek — stan członków 5.



Pan Starosta dodał, że na spotkaniu z Burmistrzem była również rozmowa na temat 
odśnieżania.
Pan Wicestarosta dodał, że przetarg został ogłoszony na trzy lata.
Pan Starosta uważa, że w razie mocnej zimy należy skoordynować sprzęt z Zarządu 
Dróg Powiatowych razem ze sprzętem z miasta.
Pan Skarbnik nadmienił, że w Zarządzie Dróg Powiatowych brak jest sprzętu do 
zimowego utrzymania dróg, dlatego ogłaszany jest przetarg na świadczenie usługi. 
Więcej pytań nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu, po zapoznaniu się z dokumentami, 
jednogłośnie (5-za) podjęli

UCHWAŁĘ Nr 3.2.2018
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały 
zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 
2018 r. /uchwała stanowi załącznik nr do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 5
Zarząd Powiatu w związku z dokonaniem zmian w podziale środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych celem ich wydatkowania oraz 
dokonaniem zmian w Budżecie Powiatu Sierpeckiego na rok 2018, powołanie 
Komisji Budżetu i Promocji Powiatu, a także ustaleniem wynagrodzenia Starosty 
Sierpeckiego Pana Mariusza Turalskiego, jednogłośnie (5-za) wyraził zgodę na 
zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Sierpcu na dzień 4 grudnia 2018r. na 
godz. 9:00.

Ad. pkt 5a
Pan Starosta poinformował, iż Pan Magdalena Piotrowska -  Naczelnik Wydziału 
Organizacji i Nadzoru wystąpiła z wnioskiem w sprawie zatwierdzenia zmian do 
Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Sierpcu iwniosek stanowi 
załącznik nr do niniejszego protokołu/.
Na salę posiedzenia przybyła Pani Magdalena Piotrowska -  Naczelnik Wydziału 
Organizacji i Nadzoru.
Pan Starosta poprosił Panią Naczelnik ON o zabranie głosu.
Pani Naczelnik ON powiedziała, że zmiana wynika z utworzenia dodatkowego 
stanowiska - Zastępcy Naczelnika Wydziału Organizacji i Nadzoru, który przejmie 
obowiązki i zadania Sekretarza.
Pan Starosta nadmienił, że Pani Sekretarz otrzymała wypowiedzenie z pracy 
z okresem trzymiesięcznym bez świadczenia pracy. W związku z powyższym należy 
zabezpieczyć funkcjonowanie urzędu.
Pytań i uwag nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu, po zapoznaniu się z dokumentami, 
jednogłośnie (5-za) podjęli



UCHWAŁĘ Nr 3.2.2018
zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego 
Starostwa powiatowego w Sierpcu uchwała stanowi załącznik nr do niniejszego 
protokołu/.

Ad. pkt 5b
Pan Starosta poinformował, iż Pani Magdalena Piotrowska wystąpiła z wnioskiem 
w sprawie wyboru oferty na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej 
działalność pożytku publicznego prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy 
prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej 
w Powiecie Sierpeckim w 2019 r.
Pani Naczelnik ON powiedziała, że w dniu 29 listopada br. obradowała Komisja 
konkursowa. Do Komisji wpłynęły cztery oferty: Zaborskie Towarzystwo Naukowe 
z m. Brusy, Stowarzyszenie Wsparcia Obywatelskiego z Krakowa, Fundacja Togatus 
Pro Bono z Olsztyna oraz Stowarzyszenie Mazowsze Razem Łętowo gm. Bodzanów. 
Pani Naczelnik powiedziała, że w roku bieżącym były wymagane również 
zaświadczenia, które uprawnia osoby do prowadzenia nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego. Komisja Konkursowa po przejrzeniu ofert, które spełniły wszystkie 
kryteria, natomiast dwie oferty były bez zaświadczeń uprawniających do 
prowadzenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego otrzymały mniejszą ilość 
punktów. Po rozpatrzeniu ofert i podliczeniu punktów Komisja Konkursowa wybrała 
ofertę - Stowarzyszenie Mazowsze Razem Łętowo gm. Bodzanów uzyskując liczbę 
punktów średniej arytmetycznej 81,25.
Pan Kamil Różański zapytał, czy było podane do konkursu wynagrodzenie?
Pani Naczelnik odpowiedziała, że nie był podany żaden wkład rzeczowy ani 
osobowy. Wszystkie środki pochodzące z dotacji w kwocie 64.020 zł będą 
przeznaczone dla Stowarzyszenia, które zapewni dostęp do wszelkich usług. Dodała, 
że jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.
Pan Skarbnik powiedział, nieodpłatna pomoc prawna nie jest dobrze oceniana, 
ponieważ dużo środków się marnuje, ponieważ porad udzielanych jest bardzo mało. 
Pan Sławomir Krystek zasugerował, że klient otrzymuje od prawników informacje, 
które są dla niego niezrozumiałe i zawiłe.
Pan Kamil Różański powiedział, że klienci korzystają z pomocy, ale dalej po 
wyjściu od prawników nie wiedzą co mają zrobić.
Pani Naczelnik powiedziała, że to Stowarzyszenie zatrudnia swoich prawników. 
Pytań i uwag nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu, po zapoznaniu się z dokumentami, 
jednogłośnie (5-za) podjęli
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UCHWAŁĘ Nr 3.2.2018
w sprawie wyboru oferty na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej 
działalność pożytku publicznego prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej 
pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji 
prawnej w Powiecie Sierpeckim w 2019 r. luchwała stanowi załącznik nr do 
niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 6
Pan Kamil Różański — członek Zarządu Powiatu zgłosił wniosek o przedłożenie 
na kolejne posiedzenie Protokołu Nr 2.2018 z dnia 28 listopada br. Stwierdził, iż 
członkowie Zarządu Powiatu nie zdążyli się zapoznać z w/w protokołem.
Członkowie Zarządu Powiatu jednogłośnie wyrazili zgodę na przyjęcie protokołu na 
kolejnym posiedzeniu Zarządu.

Ad. pkt 7.
Pan Starosta poinformował, iż kolejne posiedzenie Zarządu Powiatu przed obradami 
sesji Rady Powiatu odbędzie się w dniu 20 grudnia br. (tj. czwartek) Dodał, iż 
godzina posiedzenia zostanie ustalona.

Ponadto Pan Kamil Różański zaproponował spotkanie z Panem Skarbnikiem 
w sprawie omówienia zaproponowanego projektu budżetu na 2019r.
Pan Skarbnik poprosił członków Zarządu o zapoznanie się z budżetem na rok 2019. 
Pan Wicestarosta stwierdził, że jest to ustalony budżet poprzedniej kadencji Zarządu 
Powiatu. Uważa, że po zapoznaniu się z proponowanym budżetem, można nanieść 
poprawki.
Pan Kamil Różański zapytał, czy zakup samochodu którego koszty umieszczone są 
w budżecie jest dla Starostwa?
Pan Skarbnik odpowiedział, że zaplanowany jest zakup drugiego samochodu 
w zamian za samochód który obecnie jeździ — Skoda. Stwierdził, że ten samochód 
wymaga już generalnego remontu.
Pan Starosta powiedział, iż rozmawiał z nim Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1, który 
stwierdził, że bardzo przydałby się szkole samochód.
Pan Wicestarosta uważa, że samochód mógłby zostać naprawiony przy współpracy 
z Centrum Kształcenia Praktycznego. Uważa, że zakup samochodu można odłożyć 
na 2020 rok.
Pan Starosta uważa, że w pierwszej kolejności jest zakup tomografu i karetki 
pogotowia.
Pan Wicestarosta wspomniał o spotkaniu z Burmistrzem, na którym było omawiane 
zakup sprzętu do szpitala, jak również zakup karetki i tomografu.
Pan Andrzej Cześnik zwrócił uwagę na zakup rezonansu, który wyznaczyłby 
kierunki i wyróżnił wśród innych szpitali i dał inne nowe kierunki rozwoju.



Na tym posiedzenie Zarządu Powiatu zakończono.

Zarząd

Turalski Mariusz 

Ocicki Jarosław 

Cześnik Andrzej 

Kiystek Sławomir 

Różański Kamil
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LISTA OBECNOŚCI 
CZŁONKÓW ZARZĄDU POWIATU 

W SIERPCU

na posiedzeniu w dniu 30 listopada 2018r.

L.p. Nazwisko i imię Funkcja Podpis

1. Turalski Mariusz Starosta H- \̂Uy\
2. Ocicki Jarosław Wicestarosta

3. Cześnik Andrzej Członek / f c f
4. Krystek Sławomir Członek

5. Różański Kamil Członek fictóĄ

Zarząd Powiatu został zwołany w trybie 100 ust. 2 Statutu Powiatu 
Sierpeckiego co, nie stanowi podstawy do potrącenia diety zgodnie z  § 3 ust. 3 pkt 2 
Uchwały Nr 11.11.2014 Rady Powiatu w Sierpcu z  dnia 3 grudnia 2014 roku 
w sprawie zasad nałiczania diet oraz zwrotu kosztów podróży przysługujących 
radnym Powiatu Sierpeckiego.



V

ZARZĄD-POWIATU Sierpc, dnia 29.11.2018 r.
W  SIERPCU  

BRZ.0022.3.2018

Działając na podstawie § 100 ust. 2 Statutu Powiatu Sierpeckiego 
(Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 78, poz. 2488 z późn. zm.), zapraszam na posiedzenie 
Zarządu Powiatu, które odbędzie się dnia 30 listopada 2018 roku tj. (piątek) 
o godzinie 14:00 w Starostwie Powiatowym w Sierpcu.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie działań

zmierzających do przystąpienia Liceum Ogólnokształcącego im. mjra Henryka 
Sucharskiego w Sierpcu do programu Erasmus+.

4. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu 
projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu 
Powiatu Sierpeckiego na 2018 r.

5. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Sierpcu.
6. Przyjęcie protokołu Nr 2.2018 z dnia 28 listopada 2018r.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie posiedzenia.


