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PROTOKÓŁ Nr 32.2019 
Z POSIEDZENIA

ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
w dniu 31 października 2019r.

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. 8:00.

^  W posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyli:
1. Pan Krzysztof Sobiecki -  Skarbnik Powiatu,
2. Pan Ryszard Dobiesz -  Sekretarz Powiatu,
3. Pan Jerzy Suski -  Mecenas,
4. Pani Bogusława Lewandowska -  Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia,
5. Pani Małgorzata Korpolińska -  Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu,
6. Pan Zbigniew Kopczyński -  Radny Rady Powiatu w Sierpcu,
7. Pan Dariusz Twardowski -  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej w Sierpcu.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie na czas 
określony wynoszący 5 lat pomieszczenia w budynku szkoły na nieruchomości oddanej

^  w trwały zarząd Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno -  Wychowawczemu w Sierpcu.
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 2020roku.
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 2020 roku.
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6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego 
wyłonionemu w przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn. Świadczenie 
usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, 
przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotów przesyłek 
niedostarczonych na rzecz Starostwa Powiatowego w Sierpcu w latach 2020 - 2021.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej nawiązania stosunku pracy 
na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku pełniącego obowiązki 
Dyrektora SPZZOZ w Sierpcu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu 
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Powiatu Sierpeckiego na lata 2019-2035.
9. Podjecie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu 
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na ^  
rok 2019.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie posiedzenia.
/porządek posiedzenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 1
Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu dokonał Pan Mariusz Turalski -  Starosta 
Sierpecki witając biorących udział w posiedzeniu członków Zarządu 
(stan członków -  5) oraz zaproszonych gości.

Ad. pkt 2
Członkowie Zarządu Powiatu przyjęli porządek posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 
31 października 2019r. bez zmian.

Ad. pkt 3
Pan Starosta poinformował, iż Pan Wojciech Rzeszotarski -  Naczelnik Wydziału 
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w związku z wnioskiem Pani Leonory 
Brudnickiej -  Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno -  Wychowawczego wystąpił 
z wnioskiem w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie na czas określony 
wynoszący 5 lat pomieszczenia w budynku szkoły na nieruchomości oddanej w trwały 
zarząd Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno -  Wychowawczemu w Sierpcu /wniosek 
stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu/.
Pan Sekretarz wyjaśnił, iż zgodnie z art. 103 Prawo oświatowe szkoła ma obowiązek 
zapewnienia uczniom korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej. Dodał, iż nie 
chodzi tylko o użyczenie samego lokalu, ale pomieszczenie które jest udostępniane 
podmiotowi, który prowadzi profilaktykę musi być odpowiednio wyposażone. 
Stwierdził, że jest to zadanie szkoły.
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Pytań nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (5-za) podjęli:

UCHWAŁĘ Nr 186.32.2019
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie na czas określony wynoszący 
5 lat pomieszczenia w budynku szkoły na nieruchomości oddanej w trwały 
zarząd Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno -  Wychowawczemu w Sierpcu /uchwała 
stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu/.

Ad pkt 4
Pan Starosta poinformował, iż Pani Magdalena Piotrowska -  Naczelnik Wydziału 
Organizacji i Nadzoru 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 2020r. oraz 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 2020 r. /wniosek stanowi załącznik 
nr 5 do niniejszego protokołu/.
Pan Sekretarz dodał, iż na terenie powiatu sierpeckiego mieszczą się dwa punkty 
nieodpłatnej pomocy prawnej. Jeden punkt będzie prowadzony przez przedstawicieli 
radców prawnych i adwokatów. Natomiast do prowadzenia drugiego punktu zgodnie 
z przepisami musi być wyłoniona organizacja pozarządowa. W związku z powyższym 
konieczne jest podjęcie przedmiotowych uchwał.
Pytań nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 

jednogłośnie (5-za) podjęli:

UCHWAŁĘ Nr 187.32.2019
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 2020r. /uchwała 
stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu/.
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Ad. pkt 5
Pytań nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 

jednogłośnie (5-za) podjęli:

w
UCHWAŁĘ Nr 188.32.2019

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 2020 r. /uchwała stanowi załącznik 
nr 7 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 6
Pan Starosta poinformował, iż wystąpiono z wnioskiem w sprawie wyrażenia zgody 
na udzielenie zamówienia publicznego wyłonionemu w przetargu nieograniczonym 
na wykonanie zadania pn. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym 
i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek 
pocztowych oraz zwrotów przesyłek niedostarczonych na rzecz Starostwa 
Powiatowego w Sierpcu w latach 2020 -  2021.
Pan Sekretarz wyjaśnił, iż w związku z kończącą się umową na usługę świadczeń 
pocztowych zasadne jest ogłoszenie kolejnego przetargu. Wartość zamówienia 
przekracza 30.000 euro w związku z powyższym potrzebna jest zgoda Zarządu 
Powiatu.
Pytań nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 

jednogłośnie (5-za) podjęli:

UCHWAŁĘ Nr 189.32.2019
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego wyłonionemu 
w przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn. Świadczenie usług 
pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, 
przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotów przesyłek 
niedostarczonych na rzecz Starostwa Powiatowego w Sierpcu w latach 
2020 - 2021. /uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu/.

4



Ad. pkt 7
Pan Starosta poinformował, iż Pani Bogusława Lewandowska -  Naczelnik Wydziału 
Oświaty i Zdrowia wystąpiła z wnioskiem w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 
nawiązania stosunku pracy na podstawie umowy o pracę na czas określony na 
stanowisku pełniącego obowiązki Dyrektora SPZZOZ w Sierpcu /wniosek stanowi 
załącznik nr 9 do niniejszego protokołu/.
Pan Sekretarz powiedział, że pierwsza uchwała dotyczyła powierzenia p. o. dyrektora 
SPZZOZ w Sierpcu do 31 października 2019r. jednak nie dłużej niż do czasu 
wyłonienia kandydata. Wyjaśnił, iż kandydat na dyrektora jest już wyłoniony, 
natomiast po konkursie zgodnie z prawem jest 14 dni na zgłaszanie zastrzeżeń. Dodał, 
iż okres zgłaszania zastrzeżeń kończy się 1 listopada br. W związku z powyższym jest 
propozycja zmiany § 1, czyli zatrudnienie na funkcji p.o. dyrektora do 15 listopada 
br., aby zamknąć całą procedurę konkursową i przygotować stosowną uchwałę 
w sprawie zatrudnienia dyrektora szpitala wyłonionego w drodze konkursu.
Pytań nie było.

^  Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 

jednogłośnie (5-za) podjęli:

UCHWAŁĘ Nr 190.32.2019
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej nawiązania stosunku pracy na podstawie 
umowy o pracę na czas określony na stanowisku pełniącego obowiązki Dyrektora 
SPZZOZ w Sierpcu /uchwała stanowi załącznik nr łO do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 8
Pan Skarbnik powiedział, iż do uchwalonej uchwały przez Zarząd Powiatu należy 
wprowadzić poprawkę. Wyjaśnił, iż powiat sierpecki otrzymał od Wojewody 
Mazowieckiego dotacje w kwocie lOO.OOOzł na wyposażenie Domu Pomocy 
Społecznej w Szczutowie. Dodał, iż powiat musi dołożyć 25.000 zł, w związku 
z powyższym cały wydatek będzie w kwocie 125.000zł. Wobec powyższego uległ 
zmianie budżet przez wprowadzenie do dochodów i wydatków kwoty lOO.OOOzł, 
natomiast z przesunięć inwestycyjnych uzyskano kwotę 25.000zł, która zostanie 
przeznaczona na wydatki w Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie.
Pan Mecenas powiedział, że jest to poprawka do uchwały w sprawie zmian. Dodał, iż 
na sesji Rady Powiatu powyższą poprawkę powinien zgłosić Przewodniczący Zarządu 
lub członek Zarządu Powiatu.
Pan Starosta zaproponował, aby tę autopoprawkę przedstawił Skarbnik Powiatu. 
Członkowie Zarządu wyrazili zgodę przez aklamację 
Pytań nie było.
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Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 

jednogłośnie (5-za) podjęli:

UCHWAŁĘ Nr 191.32.2019
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Powiatu Sierpeckiego na łata 2019-2035 /uchwała stanowi załącznik nr 11 do 
niniejszego protokołu/.
Na salę posiedzenia przybyłą Pani Małgorzata Korpolińska -  Wiceprzewodnicząca Rady 
Powiatu w Sierpcu.

Ad. pkt 9
Pytań nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (5-za) podjęli:

UCHWAŁĘ Nr 192.32.2019
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 
rok 2019 /uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu/.

Ad pkt 10
Na salę posiedzenia przybyła Pani Bogusława Lewandowska -  Naczelnik Wydziału 
Oświaty i Zdrowia.
Członkowie Zarządu zapoznali się z informacją o aktualizacji dotacji w związku 
z dodatkową kwotą subwencji dla publicznych szkół i placówek /informacja stanowi 
załącznik nr 13 do niniejszego protokołu/.
Pani Naczelnik OZ powiedziała, iż do tej pory była określana miesięczna kwota dotacji. 
Po uzyskaniu informacji, do rozliczenia dotacji będzie brana pod uwagę roczna kwota 
dotacji przypadającej na ucznia danego typu szkoły.
Pan Starosta zapytał, jaką już kwotę Powiat dołożył do oświaty?
Pan Wicestarosta odpowiedział, że 3.900.000zł.
Pan Starosta zapytał, jakie są plany na przyszły rok?
Pan Skarbnik odpowiedział, że po przeliczeniu i obcięciu budżetu, na oświatę powiat 
dołoży około 4.400.OOOzł.

Na salę posiedzenia przybył Radny Pan Zbigniew Kopczyński i Pan Dariusz 
Twardowski - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
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Pani Naczelnik OZ powiedziała, że wszystkie podwyżki jakie zostały przyznane 
w oświacie w 2019r. będą rzutowały na wysokość budżetu przeznaczonego dla oświaty 
na kolejny rok.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała
°

nuta Sekulska

Zarząd

Turalski Mariusz 

Ocicki Jarosław 

Cześnik Andrzej 

Krystek Sławomir 

Różański Kamil
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Zał. N r .......... do protoko łu

LISTA OBECNOŚCI z posiedzenia Zarzidu Powiatu

CZŁONKÓW ZARZĄDU POWIA^UiJM. z dr.2U&JP** 
W SIERPCU

na posiedzeniu w dniu 31 października 2019r.

L.p. Nazwisko i imię Funkcja Podpis

1. Turalski Mariusz Starosta / /

2. Ocicki Jarosław Wicestarosta AL
3. Cześnik Andrzej Członek

4. Krystek Sławomir Członek
(

5. Różański Kamil Członek

Zarząd Powiatu został zwołany w trybie 76 ust. 2 Statutu Powiatu Sierpeckiego 
co, nie stanowi podstawy do potrącenia diety zgodnie z § 3 ust. 3 pkt 2 Uchwały 
Nr 11.II.2014 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 3 grudnia 2014 roku w sprawie zasad 
naliczania diet oraz zwrotu kosztów podróży przysługujących radnym Powiatu 
Sierpeckiego.



ZARZĄD POWIATU 

W SIERPCU

BRZ.0022.26.2019

Zal. Nr ..... do Pr°‘° k0,u
i  posiedzenia Żarz, du Powiatu* . i n iC  3 r

Sierpc, dnia 30 października 2019 r.

Działając na podstawie § 76 ust 2 Statutu Powiatu Sierpeckiego (Dz. Urz. Woj. 
Maz. z 2019r. poz. 499), zapraszam na 32 posiedzenie Zarządu Powiatu, które 
odbędzie się w dniu 31 października 2019r. o godz. 8:00 w sali konferencyjnej 
Starostwa Powiatowego w Sierpcu.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie na czas 
określony wynoszący 5 lat pomieszczenia w budynku szkoły na nieruchomości oddanej 
w trwały zarząd Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno -  Wychowawczemu w Sierpcu.
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 2020roku.
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 2020 roku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego 
wyłonionemu w przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn. Świadczenie 
usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, 
przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotów przesyłek 
niedostarczonych na rzecz Starostwa Powiatowego w Sierpcu w latach 2020 - 2021.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej nawiązania stosunku pracy 

^  na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku pełniącego obowiązki
Dyrektora SPZZOZ w Sierpcu
8. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu 
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Powiatu Sierpeckiego na lata 2019-2035.
9. Podjecie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu 
uchwały w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2019.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie posiedzenia.


