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PROTOKÓŁ Nr 69.2020
Z POSIEDZENIA

ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
w dniu 28 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 ł do niniejszego protokołu.

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 12:00.

W posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyli:
1. Krzysztof Sobiecki - Skarbnik Powiatu.
2. Ryszard Dobiesz - Sekretarz Powiatu.
3. Zbigniew Kopczyński - Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
4. Artur Obrębski - Dyrektor ZDP w Sierpcu,
5. Magdalena Piotrowska - Naczelnik Wydziału Organizacji i Nadzoru.
6. Jerzy Suski - Mecenas.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia
publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3 727W Ligowo —
granica województwa - (Skępe).
4. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie
organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia
jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego oraz edukacji prawnej w Powiecie Sierpeckim w 2021 roku.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji
pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego do komisji
konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na prowadzenie
punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
oraz edukacji prawnej w Powiecie Sierpeckim w 2021 roku.
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie posiedzenia.
/porządek posiedzenia 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 28 października 2020r.

Ad. pkt. 3
Starosta Pan Andrzej Cześnik powiedział, że Dyrektor Zarządu Dróg

Powiatowych w Sierpcu wystąpił z wnioskiem o zmianę Uchwały Nr 354.64.2020
Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 9 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody
na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej
nr 3727W Ligowo - granica województwa - (Skępe) w zakresie zwiększenia
wysokości zabezpieczenia finansowego na realizację zadania, /wniosek stanom
załącznik nr 3 do niniejszego protokołu!,

Do obecnego na posiedzeniu Dyrektora ZDP w Sierpcu Pana Artura
Obrębskiego pytanie skierował członek Zarządu Pan Dariusz Twardowski: czy został
już wyłoniony wykonawca na realizację tego zadania?

Pan Artur Obrębski odpowiedział, że tak. Kwota zawarta z projekcie uchwały
jest kwotą po przetargu, w którym brały udział trzy oferty. Wyjaśnił, że wniosek
składany był na kwotę ponad 900 000 zł, a ostateczna kwota to 517 341,54 zł.

Do Dyrektora ZDP ponownie zwrócił się Pan Dariusz Twardowski pytając, czy
inwestycja drogi zacznie się jeszcze w tym roku?

Pan Artur Obrębski ma nadzieję, że tak. Dodał, że do połowy grudnia jest
termin wykonania tej inwestycji.

Starosta Pan Andrzej Cześnik powiedział, że pojawiła się propozycja
uporządkowania drzew przy ulicach, które są remontowane przez powiat, czyli przy
ul. Konstytucji 3 Maja i dalszy odcinek dworca PKP.

Pan Artur Obrębski odpowiedział, że na odcinku od ul. Traugutta do Szkoły
Podstawowej Nr 3 zostało wytypowanych dwanaście drzew do wycięcia. Wyjaśnił, że
drzewa znajdujące się na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Traugutta nie będą
wycinane, ponieważ są jeszcze młode. Dodał, że aktualnie czekają na wyrażenie
zgody w sprawie wycinki tych drzew, a może to potrwać nawet 2-3 miesiące.



Obecny na posiedzeniu Pan Zbigniew Kopczyński zwrócił się do Pana Artura
Obrębskiego pytając: czy w związku z przebudową drogi Ligowo-Skępe planowane
jest jej frezowanie?

Pan Artur Obrębski odpowiedział, że nie. Wyjaśnił, że na remontowanym
odcinku będzie położona nowa nakładka. Droga zostanie również poszerzona, a także
zostaną wykonane przepusty, rowy, pobocza.

Pytanie ponownie zadał Pan Zbigniew Kopczyński: czy ZDP w Sierpcu
posiada w swoich zasobach destrukt asfaltowy?

Pan Artur Obrębski odpowiedział jest go jeszcze trochę, ale planuje rozłożyć
go na poszczególne gminy. Wyjaśnił, że na drodze Jeżewo-Lelice bardzo mocno
wyjeździły się pobocza, ponieważ asfalt jest wąski. Dodał, że w dniu dzisiejszym
firma „WAPNO-POL" naprawia pobocze w ciągu drogi, która jest jeszcze na
gwarancji.

Do Skarbnika Powiatu zwrócił się Pan Zbigniew Kopczyński mówiąc, że przy
przygotowywaniu przetargu na wykonanie przebudowy drogi Ligowo-Skępe była
mowa o tym, że gmina dołoży jakieś pieniądze.

Skarbnik Powiatu odpowiedział, że nie potrzeba dokładki z gminy. Dodał, że
być może były przeprowadzane rozmowy z gminą na temat tego, na co ewentualnie
mogłyby być przeznaczone oszczędności z inwestycji. Pan Zbigniew Kopczyński
powiedział, że gdyby pojawiły się oszczędności w ramach tej inwestycji,
z pomocą Wicestarosty złożyłby wniosek o przeznaczenie ich na drogi boczne, które
są gruntowe.

Następnie głos zabrał Wicestarosta Pan Sławomir Olejniczak, który
zaproponował, aby wraz z Panem Zbigniewem Kopczyńskim wybrać się z wizytacją
na miejsce przebudowy drogi i porozmawiać z wykonawcą zadania. Pan Zbigniew
Kopczyński pozytywnie odniósł się do propozycji Pana Sławomira Olejniczaka, po
czym Dyrektor ZDP powiedział, że poinformuje Zarząd o rozpoczęciu przebudowy
drogi Ligowo-Skępe.

Wicestarosta odniósł się także do propozycji Pana Zbigniewa Kopczyńskiego
odnośnie przeznaczenia ewentualnych oszczędności. Powiedział, że j eśli Pan
Zbigniew Kopczyński nie miałby nic przeciwko, to oszczędności można by
przeznaczyć na wykonanie utwardzonego pobocza na odcinku Bożewo- Głuchowo.
Następnie zwrócił się z pytaniem do Dyrektora ZDP, czy można w taki sposób
postąpić przy porozumieniu z Wójtem Gminy Mochowo?

Pan Artur Obrębski odpowiedział, że wspólnych oszczędności pozostaje ok. 31
000 zł, a więc można te środki przeznaczyć na inwestycję, o której wspomniał
Wicestarosta.

Członkowie Zarządu pozytywnie odnieśli się do propozycji Pana Sławomira
Olejniczaka.



Pan Zbigniew Kopczyński zasugerował, aby w przyszłości powstałe
ewentualne oszczędności z wykonywanych inwestycji w poszczególnych gminach,
automatycznie przeznaczane były na kolejne w danych gminach.

Następnie głos zabrał Starosta Pan Andrzej Cześnik, który powiedział, że
wpłynęły wnioski na budowę luster drogowych w gm. Gozdowo oraz w gm. Zawidz.
Powiedział, że wraz z Wicestarostą byliby chętni, aby pojechać w te miejsca
i również dowiedzieć się szczegółów.

Pan Artur Obrębski powiedział, że została powołana komisja z udziałem
policjanta , która jeździ i ocenia wszystkie warunki. Na koniec zostanie sporządzony
protokół, czy wnioski są zasadne czy też nie.

Pan Zbigniew Kopczyński zapytał, jak ZDP w Sierpcu jest przygotowany na
zbliżające się przymrozki i gołoledź powstającą na drogach?

Pan Artur Obrębski odpowiedział, że zostały zakupione piaskarki w zeszłym
roku, a materiału pozostało ok. 600 ton. Dodatkowo są wynajęte dwie piaskarki.

Następnie Starosta Pan Andrzej Cześnik odniósł się do destruktu asfaltowego,
mówiąc, że należy rozpatrzyć, na jakie drogi gruntowe w powiecie należy go
rozsypać.

Wicestarostą Pan Sławomir Olejniczak poparł wniosek Starosty argumentując
to tym, że w powiecie sierpeckim wiele jest dróg bocznych i gruntowych, które
wymagają poprawy.

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

UCHWAŁĘ NR 372.69.2020
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia
publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3727W Ligowo -
granica województwa - (Skępe) /uchwała stanowi załącznik nr 4 do niniejszego
protokołu!

Uwag i pytań nie było.

Ad. pkt. 4
Starosta Pan Andrzej Cześnik oznajmił, iż Naczelnik Wydziału Organizacji

i Nadzoru Pani Magdalena Piotrowska wystąpiła z wnioskiem w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej
działalność pożytku publicznego prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy
prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w
Powiecie Sierpeckim w 2021 roku, a także w sprawie ogłoszenia naboru
przedstawicieli organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku



publicznego do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym
konkursie ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w Powiecie Sierpeckim w 2021
roku. Iwniosek stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu!.i

Sekretarz Pan Ryszard Dobiesz powiedział, że powiat realizuje zadanie zlecone
na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego. W związku z tym powiat co roku musi ogłaszać konkurs na
wyłonienie organizacji pozarządowej do świadczenia tych usług. Wyjaśnił, że art. 11
ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim
oraz edukacji prawnej stanowi, iż powiat powierza połowę punktów do prowadzenia
adwokatom i radcom prawnym z przeznaczeniem na udzielanie nieodpłatnej pomocy
prawnej, z kolei drugą połowę należy powierzyć organizacji pozarządowej,
wyłonionej w drodze konkursu/Wobec tego, że powiat sierpecki liczy ok. 50 000
mieszkańców, to na jego terenie znajdują się dwa punkty. Jeden powierzony jest
radcom prawnym i adwokatom, z kolei drugi należy powierzyć organizacji
pozarządowej. Na tym etapie konieczne jest podjęcie dwóch uchwał. Pierwsza z nich
dotyczy oficjalnego otwarcia konkursu ofert na powierzenie organizacji
pozarządowej prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej,
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w Powiecie
Sierpeckim w 2021 roku. Z kolei druga uchwała dotyczy ogłoszenia naboru
przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej opiniującej
oferty złożone w ogłoszonym konkursie.

Starosta Pan Andrzej Cześnik powiedział, że wyjaśnienia Sekretarza Pana
Ryszarda Dobiesza dotyczą również pkt. 5 porządku posiedzenia.

Do Sekretarza zwrócił się członek Zarządu Pan Dariusz Twardowski pytając,
czy dotychczasowe punktu porad nie uległy zmianom i obowiązują tak jak jest to
zapisane w załączniku do projektu uchwały?

Pan Ryszard Dobiesz wyjaśnił, że punkty nie uległy zmianom i obowiązują
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pan Dariusz Twardowski zapytał, czy wyłoniona w drodze otwartego konkursu
organizacja pozarządowa może zatrudnić stażystę lub praktykanta po studiach
prawniczych?

Pan Ryszard Dobiesz odpowiedział, że kwestię tę reguluje ustawa
o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz
edukacji prawnej.

Pan Zbigniew Kopczyński zwrócił się do Sekretarza z prośbą o przedstawienie
informacji, jak funkcjonowały w roku ubiegłym punkty porad, tzn. ile osób
korzystało z poradnictwa i jak to wygląda?



Sekretarz Pan Ryszard Dobiesz wyjaśnił, że każdy radca prawny, z każdego
miesiąca przesyła zestawienie. Dodał, że na tę chwilę nie dysponuje taką wiedzą, ale
może przygotować informację do zapoznania, W Starostwie pracuje pracownik, który
zajmuje się funkcjonowaniem punktów porad i nadzoruje ich działalność. Co roku
prowadzona jest również faktyczna kontrola w terenie, z której sporządzany jest
protokół. Powiedział, że dotychczas nie została złożona żadna skarga na działalność
punktów porad.

Pan Zbigniew Kopczyński zasugerował, aby przeprowadzić pewne rozeznanie
wśród mieszkańców powiatu sierpeckiego czy są zadowoleni z usług punktów porad.
Jeśli się okaże, że nie są zadowoleni, to taki oferent w konkursie nie powinien zostać
ponownie wybrany.

Pan Sławomir Olejniczak powiedział, żeby zwrócić się w tej kwestii do
radnych, którzy mogliby zwrócić się do mieszkańców z poszczególnych gmin, czy
nie wnoszą żadnych zastrzeżeń.

Członek Zarządu Pan Sławomir Krystek powiedział, że z poradami prawnymi
jest tak samo jak z każdą inną pracą urzędniczą. Jeśli osoba świadcząca usługę
podejdzie do człowieka ze zrozumieniem i uzna, że wymaga rozwinięcia tematu, to
ten człowiek będzie usatysfakcjonowany. Wyjaśnił, że zwrócił się do niego
mieszkaniec powiatu mówiąc, że nie zrozumiał tego, co radca prawny do niego
mówił. Rozumie także tę drugą stronę - radców prawnych, ponieważ ludzie
przychodzący z problemem często nie potrafią go sprecyzować. Dodał jednak, że
większość osób korzystających z porad prawnych była zadowolona ze świadczonych
usług.

Członek Zarządu Pan Marek Chylński zgodził się z wypowiedzią Pana
Sławomira Krystka. Powiedział, że faktycznie takie sytuacje się zdarzają, że osoba
zainteresowana wychodząc od radcy prawnego nie rozumie tego, co zostało mu
powiedziane. Zapytał czy powiat dostaje 100% środków na pokrycie działalności
usług porad prawnych?

Skarbnik Pan Krzysztof Sobiecki powiedział, że prowadzenie nieodpłatnych
punktów prawnych stanowi zadanie zlecone, a więc powiat dostaje na jego realizację
100% środków.

Mecenas Pan Jerzy Suski wyjaśnił, że art. 3 pkt. l ustawy o nieodpłatnej
pomocy prawnej wyraźnie stanowi, że pomoc prawna obejmuje poinformowanie
osoby fizycznej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej
uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach. Poinformowanie to może
polegać na przekazaniu informacji prostym i zrozumiałym językiem dla każdego, a
może również mieć postać przytoczenia przepisów, który prosty nie jest.

Sekretarz Powiatu Pan Ryszard Dobiesz powiedział, że jeżeli ktoś potrzebuje
nieodpłatnej porady prawnej, w dobie pandemii koronawirusa, to podaje swój numer



telefonu do Naczelnik Wydziału Organizacji i Nadzoru. Następnie nawiązywany jest
kontakt z danym radcą prawnym, który oddzwania i ustala czego sprawa dotyczy.

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

UCHWAŁĘ NR 373.69.2020
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji
pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia
jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego oraz edukacji prawnej w Powiecie Sierpeckim w 2021
roku /uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu!.

UCHWAŁĘ NR 374.69.2020
w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych
prowadzących działalność pożytku publicznego do komisji konkursowej
opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktu
nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz
edukacji prawnej w Powiecie Sierpeckim w 2021 roku /uchwała stanowi załącznik
nr 7 do niniejszego protokołu/.

Uwag i pytań nie było.

Ad. pkt. 5
Pkt. 5 został omówiony w pkt. 4.

Ad. pkt. 6

Członkowie Zarządu zapoznali się z:

a) informacją kwartalną „Bezrobocie w powiecie sierpeckim" /załącznik nr
8 do niniejszego protokołu/.

Starosta Pan Andrzej Cześnik powiedział, że dnia 27 października miało
f

miejsce spotkanie z dyrektorami placówek podległych powiatowi. Podczas spotkania
podjęto próbę wypracowania wspólnych rozwiązań odnośnie Covid-19. Kierownicy
jednostek przedstawiali swoje opinie i problemy. Ustalono, że wszystkie szkoły
w powiecie pracują w formie zdalnej. Nauczyciele przychodzą do placówek
i tam prowadzą zajęcia. Wyjątek stanowi SOS-W w Sierpcu, gdzie na życzenie
rodziców dzieci mogą przebywać w placówce.



Wicestarosta Pan Sławomir Olejniczak powiedział, że wraz ze Starostą doszli
do wniosku, że dyrektorzy j ednostek dobrze sobie poradzili z napotkanymi
problemami. Wyjaśnił, że z problem zgłosiła Dyrektor OPP w Sierpcu Pani Renata
Przybyłowska, która zwróciła uwagę na niesystematyczne przebywanie dzieci
w placówce. Z racji tego, że dzieci do 16 roku życia nie mogą samodzielnie poruszać
się w przestrzeni publicznej, rodzice przywożą dzieci dopiero ok. godziny 16:00, co
powoduje dużą ich ilość. Dyrektor OPP w Sierpcu zapewniła, że na tę chwilę radzi
sobie z problemem. Podczas spotkania kierownicy jednostek sygnalizowali problem
wyposażenia niektórych placówek w komputery. Do pory wokół jednego komputera
mogło usiąść kilkoro dzieci. W obecnej sytuacji pewne odległości muszą zostać
zachowane. Wobec powyższego Starostowie zadecydowali o wsparciu tych
jednostek.

Starosta Pan Andrzej Cześnik powiedział, że podczas wspomnianego spotkania
zaproponował, aby jakiekolwiek problemy czy przemyślenia dyrektorów placówek
były kierowane do Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia. Dodał, że drzwi
Starostów są również zawsze otwarte. Następnie Starosta odniósł się do sytuacji
covidowej w szkołach. Sytuacja jest stabilna, młodzież odbywa naukę w formie
zdalnej.

Do Starostów zwrócił się członek Zarządu Pan Dariusz Twardowski pytając,
czy nauczyciele prowadzą lekcje w szkołach czy w domu?

Starosta Pan Andrzej Cześnik odpowiedział, że w szkołach. Wyjątek stanowi
część nauczycieli w SOS-W w Sierpcu, która prowadzi zajęcia z domu.

Następnie Wicestarosta Pan Sławomir Olejniczak odniósł się do obecnej
sytuacji w sierpeckim szpitalu odnośnie koronawiursa. Sytuacja jest dynamiczna,
trafiają się pacjenci z wirusem. W chwili obecnej chirurgia jest zamknięta
i przewiduje się taki stan do końca miesiąca. Każdy pacjent, który trafia do szpitala
jest badany pod kątem obecności koronawirusa. Pan Sławomir Olejniczak wyjaśnił,
iż w związku z epidemią, Dyrektor SPZZOZ w Sierpcu zasygnalizował
o dodatkowych potrzebach finansowych. Argumentował to tym, że na oddziałach
m. in. konieczne jest oddzielenie strefy brudnej od strefy czystej. Następnie dodał, że
wraz ze Starostą podjął decyzję o wystąpieniu do Wojewody Mazowieckiego
z wnioskiem o dodatkowe środki finansowe w związku z podjętymi czynnościami
w szpitalu.

Do Starostów zwrócił się członek Zarządu Pan Dariusz Twardowski pytając,
czy mamy już jakąś wiadomość od Pana Wojewody odnośnie szpitali
jednoimiennych?

Starosta Pan Andrzej Cześnik odpowiedział, że takiej informacji jeszcze nie
ma. Wyjaśnił, że jest zalecenie, aby wszystkie szpitale przygotowały oddział na
ewentualne zagrożenie Covid-19.



Ponownie z pytaniem zwrócił się Pan Dariusz Twardowski pytając o tomograf
komputerowy: czy działa ten sprzęt? Czy są już przygotowane dokumenty, które
zezwalają na jego funkcjonowanie?

Starosta Pan Andrzej Cześnik powiedział, że obecnie tomograf funkcjonuje na
potrzeby szpitala. Wyjaśnił, że potrzebny jest również specjalista, który będzie go
obsługiwał. Wicestarosta Pan Sławomir Olejniczak dodał zaś, że nie ma jeszcze
podpisanego kontraktu z NFZ.

Pan Zbigniew Kopczyński powiedział, że wszyscy obecni na posiedzeniu
Zarządu byli świadkami tego, jak Dyrektor SPZZOZ w Sierpcu gwarantował, że do
końca roku firma wytypuje osobę będącą do dyspozycji pracownika szpitala. Zwrócił
się z prośbą do Starostów o to, aby sprawdzili czy rzeczywiście nastąpiło
wywiązanie się z umowy. Następnie zadał pytanie odnośnie tego, czy tomograf jest
16-rzędowy czy 32-rzędowy? Zwrócił również uwagę na konieczność przyjmowania
pacjentów nie tylko z koronawirusem, ale również z innymi chorobami. Powiedział,
że nie chciałby, aby miała miejsce taka sytuacja jak w Warszawie, kiedy to nie
przyjęto pacjentów z innymi schorzeniami.

Starosta Pan Andrzej Cześnik powiedział, że wskazania były takie, aby
sierpecki szpital przyjmował wszystkich pacjentów.

Członek Zarządu Pan Dariusz Twardowski zapytał, czy mamy na dzień
dzisiejszy wiedzę odnośnie tego, czy personel chirurgiczny jest zakażony?

Starosta Pan Andrzej Cześnik odpowiedział, że badania zostały
przeprowadzone w zeszłym tygodniu i do dnia dzisiejszego nie ma jeszcze wyniku.
Następnie wyjaśnił, że w dniu dzisiejszym zwrócił się do Dyrektora SPZZOZ
w Sierpcu o przygotowanie dokumentacji związanej z tomografem komputerowym.
Po zapoznaniu się z tymi dokumentami będzie mógł odpowiedzieć na więcej pytań -
dodał.

Następnie członek Zarządu Pan Sławomir Krystek zapytał, czy zostały już
wysłane pisma odnośnie nienależnie pobranych kwot i nałożonej kary?

Starostowie odpowiedzieli, że stosowne pisma zostały już wysłane. Wyjaśnił,
że zostało wysłane dodatkowo pismo od Starostów z prośbą o złagodzenie nałożonej
kary, czy nawet o odstąpienie od niej.

Członek Zarządu Pan Dariusz Twardowski zasugerował, aby Starostowie
wybrali się osobiście do Dyrektora NFZ.

Wicestarosta Pan Sławomir Olejniczak wyjaśnił, że planują udać się z wizytą
do Dyrektora NFZ w celu przedstawienia swoich argumentów.

b) stanowiskiem Rady Powiatu w Ostrołęce w sprawie zachowania
integralności Województwa Mazowieckiego/załącznik nr 9 do niniejszego
protokołu/.



Uwag i pytań nie było.

Na tym posiedzenie Zarządu Powiatu zakończono.

Protokołowała Zarząd

Katarzyna Tomaszewska Andrzej Cześnik

Sławomir Olejniczak (

Sławomir Krystek

Dariusz Twardowski

Marek Chyliński
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LISTA OBECNOŚCI
CZŁONKÓW ZARZĄDU POWIATU

W SIERPCU

na posiedzeniu w dniu 28 października 2020 r.

L.p. Nazwisko i imię Funkcja Podpis

1. Cześnik Andrzej Starosta

2. Olejniczak Sławomir Wicestarosta

Chyliński Marek Członek

Krystek Sławomir Członek

5. Twardowski Dariusz Członek



ZARZĄD POWIATU .. do protokołu
W QIPRPPI l «!• "r .................WSIERPCU 2pos!sdzon!aZarzeduPowIatu Sierpc, dnia 27. 1 0.2020 r.

BRZ.0022.30.2020

Działając na podstawie § 76 ust. 2 Statutu Powiatu Sierpeckiego (Dz. Urz.
Woj. Maź. Z 2019 r. póz. 499), zapraszam na 69 posiedzenie Zarządu Powiatu,
które odbędzie się w dniu 28 października 2020 r. o godz. 12:00 w Starostwie
Powiatowym w Sierpcu.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia
publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3 727W Ligowo -
granica województwa - (Skępe).
4. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie
organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia
jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego oraz edukacji prawnej w Powiecie Sierpeckim w 2021 roku.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji
pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego do komisji
konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na prowadzenie
punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
oraz edukacji prawnej w Powiecie Sierpeckim w 2021 roku.
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie posiedzenia.
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