
Z A R Z Ą D  P O W I A T U

w Sierpcu ul. Świętokrzyska 2 a

BIURO RADY I ZARZĄDU POWIATU ROK 2018

Nr sprawy 23

S P R A W A
PROTOKÓŁ NR 145.2018 Z POSIEDZENIA 

ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU 

w dniu 22 czerwca 2018 roku

Rozpoczęto 22 czerwca 2018 r. 

Zakończono 22 czerwca 2018 r.



PROTOKÓŁ Nr 145.2018 
Z POSIEDZENIA

ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU 
w dniu 22 czerwca 2018 r.

Przewodniczył: Pan Jan Laskowski - Starosta Sierpecki 
Protokołowała: Danuta Sekulska - inspektor w Biurze Rady

i Zarządu Powiatu.

Na stan 5 członków w posiedzeniu uczestniczyło 4 członków Zarządu, zgodnie 
z listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz.l2:30.

W posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyli:
1) Pani Agnieszka Malanowska -  Sekretarz Powiatu,
2) Pan Krzysztof Sobiecki -  Skarbnik Powiatu,
3) Pani Bogusława Lewandowska -  Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia,
4) Pan Zbigniew Czajkowski -  starszy specjalista w Wydziale Oświaty i Zdrowia.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.

. 2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół 

Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu.
4. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Ogniska Pracy 

Pozaszkolnej w Sierpcu.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości podstawowej kwoty dotacji 

przypadającej w roku 2018 na jednego ucznia publicznej i niepublicznej 
szkoły, w której realizowany jest obowiązek szkolny lub nauki, prowadzonej 
przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego lub osoby 
fizyczne.

6. Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji wysokości podstawowej kwoty 
dotacji przypadającej w roku 2018 na jednego ucznia publicznej 
i niepublicznej szkoły, w której realizowany jest obowiązek szkolny lub nauki, 
prowadzonej przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu 
terytorialnego lub osoby fizyczne.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu 
projektu uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu 
Sierpeckiego na lata 2018-2034.

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

9. Zajęcie stanowiska w sprawie rozpatrzenia wniosku o unieważnienie konkursu 
na dyrektora SPZZOZ w Sierpcu.
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10. Przyjęcie Protokołów:
Nr 140.2018 z dnia 16 maja 2018r.;
Nr 141.2018 zdnia23 maja2018r.;
Nr 142.2018 z dnia 30 maja 2018r.;
Nr 143.2018 z dnia 8 czerwca 2018r.;
Nr 144.2018 z dnia 15 czerwca 2018r.

11. Sprawy różne.
12. Zamknięcie posiedzenia.

/porządek stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu!.

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

Ad. pkt 2
Pan Starosta zaproponował, aby do porządku posiedzenia Zarządu wprowadzić 
następujące punkty: 
pkt 9a
Zajęcie stanowiska w unieważnienia konkursu na stanowisko Dyrektora Poradni -  
Psychologiczno -  Pedagogicznej w Sierpcu, 
pkt 9b
Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu 
projektu oświadczenia Rady Powiatu w Sierpcu w sprawie zaopiniowania projektu 
herbu i flagi Powiatu Sierpeckiego. 
pkt 9c
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wycięcie drzew z nieruchomości 
stanowiącej własność Powiatu Sierpeckiego.

Członkowie Zarządu Powiatu jednogłośnie (4 -  za) przyjęli porządek posiedzenia 
Zarządu Powiatu w Sierpcu z zaproponowanymi zmianami.
Porządek przedstawia się następująco:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.

3. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 
im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu.
4. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Ogniska Pracy 
Pozaszkolnej w Sierpcu.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości podstawowej kwoty dotacji 
przypadającej w roku 2018 na jednego ucznia publicznej i niepublicznej szkoły, 
w której realizowany jest obowiązek szkolny lub nauki, prowadzonej przez osoby 
prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.
6. Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji wysokości podstawowej kwoty dotacji 
przypadającej w roku 2018 na jednego ucznia publicznej i niepublicznej szkoły, 
w której realizowany jest obowiązek szkolny lub nauki, prowadzonej przez osoby 
prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.
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7. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu 
projektu uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu 
Sierpeckiego na lata 2018-2034.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu 
projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 
Sierpeckiego na 2018 r..
9. Zajęcie stanowiska w sprawie rozpatrzenia wniosku o unieważnienie konkursu na 
dyrektora SPZZOZ w Sierpcu.
9a. Zajęcie stanowiska w unieważnienia konkursu na stanowisko Dyrektora Poradni -  
Psychologiczno -  Pedagogicznej w Sierpcu.
9b. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu 
projektu oświadczenia Rady Powiatu w Sierpcu w sprawie zaopiniowania projektu 
herbu i flagi Powiatu Sierpeckiego.
9c. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wycięcie drzew 
z nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sierpeckiego.
10. Przyjęcie Protokołów:

Nr 140.2018 z dnia 16 maja 2018r.;
Nr 141.2018 z dnia 23 maja 2018r.;
Nr 142.2018 z dnia 30 maja 2018r.;
Nr 143.2018 z dnia 8 czerwca 2018r.;
Nr 144.2018 z dnia 15 czerwca 2018r.
11. Sprawy różne.

12. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. pkt 3
Na salę posiedzenia przybyła Pani Bogusława Lewandowska -  Naczelnik 
Wydziału Oświaty i Zdrowia.
Pan Starosta poinformował, iż Pani Bogusława Lewandowska -  Naczelnik 
Wydziału Oświaty i Zdrowia wystąpiła z wnioskiem w sprawie powierzenia 
stanowiska dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Sierpcu /wniosek stanowi załącznik nr 3 
do niniejszego protokołu/.
Pan Starosta powiedział, że w wyniku przeprowadzonego postępowania 
konkursowego na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 2, Komisja Konkursowa 
wyłoniła Panią Magdalenę Peda.
Pytań i uwag nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (4-za) podjęli

UCHWAŁĘ Nr 760.145.2018
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 im. Zygmunta 
Wolskiego w Sierpcu /uchwała stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 4
Pan Starosta poinformował, iż Pani Bogusława Lewandowska -  Naczelnik 
Wydziału Oświaty i Zdrowia wystąpiła z wnioskiem w sprawie powierzenia



stanowiska dyrektora Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Sierpcu !wniosek stanowi 
załącznik nr 5 do niniejszego protokołu/.
Pan Starosta powiedział, że w wyniku rozstrzygniętego konkursu na stanowisko 
dyrektora Ogniska Pracy Pozaszkolnej, Komisja Konkursowa wyłoniła Panią Renatę 
Przybyłowską.
Pytań i uwag nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (4-za) podjęli

UCHWAŁĘ Nr 761.145.2018
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Ogniska Pracy Pozaszkolnej 
w Sierpcu /uchwała stanowi załącznik nr do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 5
Pan Starosta poinformował, iż Pani Bogusława Lewandowska -  Naczelnik 
Wydziału Oświaty i Zdrowia wystąpiła z wnioskiem w sprawie ustalenia wysokości 
podstawowej kwoty dotacji przypadającej w roku 2018 na jednego ucznia publicznej 
i niepublicznej szkoły, w której realizowany jest obowiązek szkolny lub nauki, 
prowadzonej przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego lub 
osoby fizyczne iwniosek stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu/.
Pani Naczelnik OZ poinformowała, że z dniem 1 stycznia 2018r. weszła w życie 
ustawa o finansowaniu zadań oświatowych z dnia 27 października 2017r., a z nią 
nowe zadania związane z określeniem wysokości dotacji dla szkół publicznych 
i niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne inne niż Powiat 
Sierpecki. Oznajmiła, że przy ustaleniu wysokości wskaźnika powołano się na 
art. 14, który mówi, że gdy na terenie powiatu nie ma szkoły prowadzonej przez 
Powiat Sierpecki, korzysta się z elektronicznej strony Ministerstwa Edukacji 
i wyznacza się powiat, który zbliżony jest wskaźnikiem na jednego mieszkańca, 
jeżeli chodzi o dochód. W przypadku Powiatu Sierpeckiego był to Powiat Rypiński 
i tak zostało wykonane. Pani Naczelnik powiedziała, że zwróciła się do Pana 
Mecenasa o opinię w tej sprawie. Pan Mecenas stwierdził, że roszczenia Liceum 
Leonium są uzasadnione i należy zmienić wysokość kwoty dotacji dlatego, że zapis 
art. 101 ust 4 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, jest zapisem przejściowym, 
który mówi, że ten wskaźnik powinien być wzięty od gminy, która wydała 
zezwolenie na prowadzenie gimnazjum. Pani Naczelnik podkreśliła, że jednostką 
samorządu terytorialnego, która wydała zezwolenie na założenie dotychczasowego 
gimnazjum Leonium w Sierpcu była Gmina Miasto Sierpc. Pani Naczelnik wyjaśniła, 
jak przedstawia się sytuacja z Powiatem Rypińskim. Podstawowa kwota dotacji, 
która był ustalona w lutym, obliczona została według wskaźnika zwiększającego dla 
Powiatu Rypińskiego tj. 1,09 w przybliżeniu, natomiast wskaźnik zwiększający na 
podstawie danych przekazanych przez Miasto Sierpc wynosi dla podstawowej kwoty 
dotacji 1,603 (było 1,09 na podstawie danych Powiatu Rypińskiego), zaktualizowanej 
podstawowej kwoty dotacji -  1,871 (było 1,213 na podstawie danych Powiatu 
Rypińskiego). Dodała, że wysokość podstawowej kwoty dotacji obowiązuje od 
1 stycznia do 30 kwietnia 2018r., natomiast zaktualizowanej kwoty dotacji od

4



1 maja 2018r. Ponadto powiedziała, że na podstawie złożonych miesięcznych 
informacji i wniosków szkoły od września do grudnia (zapotrzebowanie na 
odpowiednią liczbę uczniów), to koszt wypłacenia kwoty dotacji ogółem powinien 
wynosi około 1.103.704,30 zł, natomiast subwencję jaką otrzymuje Powiat 
z Ministerstwa na tą szkołę tj. kwota 690.868,96 zł, natomiast kwotę 412.835,34 zł 
dokłada Powiat.
Pytań i uwag nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się 
z dokumentami jednogłośnie (4-za) podjęli

UCHWAŁĘ Nr 762.145.2018
w sprawie ustalenia wysokości podstawowej kwoty dotacji przypadającej w roku 
2018 na jednego ucznia publicznej i niepublicznej szkoły, w której realizowany 
jest obowiązek szkolny lub nauki, prowadzonej przez osoby prawne niebędące 
jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne luchwała stanowi 
załącznik nr 8 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 6
Pan Starosta poinformował, iż Pani Bogusława Lewandowska -  Naczelnik 
Wydziału Oświaty i Zdrowia wystąpiła z wnioskiem w sprawie aktualizacji 
wysokości podstawowej kwoty dotacji przypadającej w roku 2018 na jednego ucznia 
publicznej i niepublicznej szkoły, w której realizowany jest obowiązek szkolny lub 
nauki, prowadzonej przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu 
terytorialnego lub osoby fizyczne.
Pytań i uwag nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (4-za) podjęli

UCHWAŁĘ Nr 763.145.2018
w sprawie aktualizacji wysokości podstawowej kwoty dotacji przypadającej 
w roku 2018 na jednego ucznia publicznej i niepublicznej szkoły, w której 
realizowany jest obowiązek szkolny lub nauki, prowadzonej przez osoby prawne 
niebędące jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne uchwała 
stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu/.

Pan Starosta podziękował Pani Naczelnik OZ za przybycie.

Ad. pkt 7
Pan Skarbnik przedstawił członkom Zarządu zmiany, jakie zachodzą w projekcie 
uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2018-2034 
oraz Budżecie na 2018r., które przedstawione są w uzasadnieniu do projeków uchwał. 
Pan Starosta, po wyjaśnieniu Pana Skarbnika powiedział, iż poprosił Dyrektora 
ZDP, aby wystąpił do poszczególnych Wójtów Gmin o wsparcie finansowe kwoty 
90.000 zł. Stwierdził, że u niektórych Wójtów odzew był pozytywny, a u niektórych 
negatywny.



Pani Krystyna Siwiec zapytała, czy gmina która nie przekaże środków, też będzie 
miała zrobione drogi?
Pan Starosta odpowiedział, że tak. Dodał, iż prośba była skierowana o przekazanie 
niedużych kwot (10.000 zł czy 15.000 zł).
Pani Krystyna Siwiec zapytała, to w jakiej sytuacji są te gminy, które refundują 
środki w remont dróg?
Pan Stanisław Pawłowski powiedział, że Powiat zabezpiecza środki w budżecie na 
remont dróg.
Pan Skarbnik wyjaśnił, że Powiat na tą inwestycję wydaje ostatnie wolne środki, 
które Powiat posiada.
Pan Stanisław Pawłowski uważa, że wszystkie gminy powinny dołożyć środki na 
remont dróg po zimnie.
Pan Starosta stwierdził, że każda kwota jaką przekaże gmina jest dobrowolna 
i ważna.
Pan Stanisław Pawłowski zapytał, która gmina nie przekaże środków?
Pan Starosta odpowiedział, że Gmina Sierpc, natomiast Gmina Szczutowo przekaże 
środki proporcjonalnie do wykonywanych prac na drogach.
Pytań i uwag nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu, po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (4-za) podjęli

UCHWAŁĘ Nr 764.145.2018
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały 
zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sierpeckiego na lata 
2018-2034 luchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu/.

oraz
UCHWAŁĘ Nr 765.145.2018

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały 
zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 
2018 r. luchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 9
Na salę posiedzenia przybyła Pani Bogusława Lewandowska -  Naczelnik 
Wydziału Oświaty i Zdrowia oraz Pan Zbigniew 'Czajkowski -  główny 
specjalista w Wydziale Oświaty i Zdrowia.
Pan Starosta poinformował, iż wpłynął wniosek o unieważnienie konkursu na 
stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki 
Zdrowotnej w Sierpcu Iwniosek stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu/. 
Pan Starosta dodał, że w powyższym temacie została sporządzona opinia prawna, 
która została przekazana do zapoznania członkom Zarządu. Dodał, że według opinii 
Pana Mecenasa Suskiego odwołanie 1 jest bezzasadne, ponieważ te
zarzuty, które zostały przedstawione nie mają żadnego uzasadnienia.
Pan Starosta poprosił Panią Bogusławę Lewandowską -  Przewodniczącą Komisji 
Konkursowej o zapoznanie członków Zarządu Powiatu z Protokołem z posiedzenia



Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora 
SPZZOZ w Sierpcu, który odbył się w dniu 15 maja 2018r. w sali konferencyjnej 
Starostwa Powiatowego w Sierpcu oraz Pana Zbigniewa Czajkowskiego, 
o przedstawienie dokumentów potwierdzających spełnienie wymogów wykształcenia 
Pana Wiśniewskiego, oświadczenie złożone przez Pana Doktora Głowackiego
0 braku podstaw do wyłączenia z Komisji na podstawie art. 5 Rozporządzenia
1 umowę, na podstawie której Pan Doktor Głowacki udziela świadczeń zdrowotnych 
w SPZZOZ oraz pełni funkcję ordynatora oddziału.
Pani Naczelnik OZ powiedziała, że najpierw należy wyjaśnić sprawę organu do 
którego kompetencji należy rozpatrzenie wniosków, ponieważ | :- • • - -"v 

i ; ' złożył wniosek z żądaniem unieważnienia konkursu do Rady Powiatu,
a wedługfopinii Mecenasa i ostatnich wyroków orzeczniczych NSA w Warszawie, 
organem właściwym do rozpatrzenia skierowanego wniosku do rozpatrzenia do Rady 
Powiatu w Sierpcu jest Zarząd Powiatu. Pani Naczelnik odczytała wniosek złożony 
przez Pana ... Dodała, że zapis art. 8 rozporządzenia będzie wynikał
z protokołu z posiedzenia Komisji Konkursowej. Pani Naczelnik odczytała powyższy 

£  protokół w obecności członków Zarządu iProtokół stanowi załącznik nr 13 do 
niniejszego protokołu/.
Pan Starosta poprosił Pana Zbigniewa Czajkowskiego o przedstawienie dalszych 
informacji związanych z konkursem.
Pap Zhicmiew Czajkowski powiedział, że wniosek który wpłynął w dniu 25 maja br. 
od : wpłynął w ustawowym terminie i należy go rozpatrzyć.
Wyjaśnił, iż wniosek porusza głównie dwie kwestie, które formalno -  prawnie 
mieszczą się w zarysie przepisów prawa (§ 8 ust. 1 Rozporządzenia ) oraz trzeci 
zarzut, który nie ma żadnego uzasadnienia prawnego. Wyjaśnił, że jeden 
z pierwszych zarzutów dotyczy niespełnienia, według Pana \ 
wymagań kwalifikacyjnych przez Pana Rafała WiśniewsKiego dfaz^zarzuT 
uczestnictwa w pracach Komisji Pana Szymona Głowackiego. Ponadto odwołujący 
się wskazał, że Pan Rafał Wiśniewski jako pracownik i p. o. dyrektora SPZZOZ 
w Sierpcu miał szerszy dostęp do dokumentacji. W celu przeanalizowania 

Ę )  powyższych zarzutów zgodnie z wnioskiem członkowie Zarządu Powiatu otrzymali 
dokumenty, które sa szczegółowi ~~r~ane:
1) wniosek ^ : z dnia 25 maja 2018 roku;
2) pismo z dnia 1 lutego 2018 roku do Pani Jolanty Mroczyńskiej- przedstawiciela 
Sierpca w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Płocku;
3) odpowiedź Pani Jolanty Mroczyńskiej z dnia 20 lutego 2018 wraz z załącznikami;
4) Uchwałę Nr 292.XLIX.2018 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 22 lutego 2018 roku, 
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na 
stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki 
Zdrowotnej w Sierpcu;
5) Regulamin Konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego 
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu, ul. J. Słowackiego 32, 09-200 
Sierpc;
6) Uchwałę Nr 711.134.2018 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 22 marca 2018 roku 
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego 
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu;
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7) Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na 
stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki 
Zdrowotnej w Sierpcu, które odbyło się w dniu 15 maja 2018 r o godz. 10.00 w sali 
konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu /Protokół stanowi załącznik nr 13 
do niniejszego protokołu/;
8) dyplom ukończenia studiów wyższych zawodowych 3-letnich przez Pana Rafała 
Wiśniewskiego na kierunku administracja w zakresie administracji samorządowej;
9) dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich uzupełniających przez Pana 
Rafała Wiśniewskiego na kierunku administracja w zakresie administracji;
10) świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Pana Rafała Wiśniewskiego 
w zakresie zarządzanie w administracji;
11) świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Pana Rafała Wiśniewskiego 
w zakresie prawa zamówień publicznych;
12) oświadczenie członka komisji konkursowej — Szymona Głowackiego;
13) pismo p.o.Dyrektora SPZZOZ w Sierpcu z dnia 29 maja 2018 roku;
14) umowę DUM.62.2013 na pełnienie funkcji Kierownika Oddziału;
15) umowę DUM.52.2017 na udzielanie świadczeń zdrowotnych;
16) umowę DUM.85.2017 na wykonywanie badań endoskopowych;
17)
\2>)kuentystanowią załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

Ponadto Pan Czajkowski powiedział, że zgodnie z § 8 Rozporządzenia postępowanie 
konkursowe jest nieważne w przypadku zaistnienia jednej z wymienionych w tym 
przepisie przyczyn:

1) niezachowania kolejności czynności, o których mowa w § 4 ust. 1 (od 
wszczęcia procedury konkursowej aż do jej zakończenia, wszystkie czynności 
muszą być spełnione);

2) niedokonania jednej lub więcej czynności określonych w § 4 ust. 1;
3) niespełnienia warunków określonych w § 9 (co stanowi treść ogłoszenia)
4) rozpatrzenia kandydatury osoby, która nie złożyła jednego lub więcej 

dokumentów, o których mowa w § 12;
5) ujawnienia, po zakończeniu postępowania konkursowego, że do składu komisji 

konkursowej powołane zostały osoby, o których mowa w § 5 ust. 1;
6) naruszenia tajności głosowania;
7) niepowiadomienia kandydata lub członka komisji konkursowej o terminie 

posiedzenia komisji.
Ponadto stwierdzenie nieważności postępowania konkursowego następuje 

wyłącznie na wniosek, który zgłasza się do właściwego podmiotu, nie później niż 
w terminie 14 dni od dnia wybrania przez komisję konkursową kandydata na 
stanowisko objęte konkursem. W przypadku stwierdzenia nieważności postępowania 
konkursowego komisja konkursowa ulega rozwiązaniu, a właściwy podmiot 
powołuje nową komisję konkursową. Ponowne wszczęcie postępowania 
konkursowego następuje w terminie 2 miesięcy od dnia stwierdzenia nieważności 
postępowania konkursowego.
Pan Z. Czajkowski stwierdził także, że należy zwrócić uwagę na to, że te przyczyny 
są wymienione w rozporządzeniu bardzo dokładnie, szczegółowo i nie podlegają
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żadnej dyskusji. Uważa, że po wnikliwej analizie dokumentacji oraz opinii Pana 
Mecenasa należy stwierdzić, że zarzut odnoszący się do niespełnienia przez Pana 
Rafała Wiśniewskiego warunków związanych z kwalifikacjami również nie jest 
zasadny. Pan Czajkowski zacytował art. 46 ustawy o działalności leczniczej:
„1. Odpowiedzialność za zarządzanie podmiotem leczniczym niebędącym 
przedsiębiorcą ponosi kierownik.
2. Kierownikiem podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą może być osoba, 
która:
a) posiada wykształcenie wyższe;
b) posiada wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania 
obowiązków kierownika;
c) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo 
ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż 
pracy;
d) nie została prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione umyślnie.”
Pan Zbigniew Czajkowski zaznaczył, że te warunki w ogłoszeniu, które stanowiły 

£  załącznik do uchwały i które było przedmiotem publikacji były określone jako 
wymagania obowiązkowe. Natomiast ^ odwołuje się do tego, że pojawiła 
się druga część w ogłoszeniu o wymagamacn dodatkowych, gdzie określone było: 
wykształcenie prawnicze, ekonomiczne bądź uprawniające do wykonywania zawodu 
lekarza. Pan Czajkowski podkreślił ponownie, że podmiot ogłaszający konkurs nie 
może uściślić czy ograniczyć wymagań, które są określone w ustawie. Stąd też 
wymagania dodatkowe stanowiły mile widziane warunki, natomiast nie mogły być 
przedmiotem oceny obowiązkowej i na tym etapie stanowić podstawę do odrzucenia 
dokumentacji kandydata. Wyjaśnił, iż Pan Wiśniewski, jeżeli chodzi o część 
ustawową posiada wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku administracja, 
posiada świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie zarządzania 
w administracji, świadectwo studiów podyplomowych w zakresie prawa zamówień 
publicznych (dokumenty załączone do wglądu). Dlatego też Pan Rafał Wiśniewski 
z racji tego, że ma ukończone studia podyplomowe w zakresie zarządzanie 

£  w administracji i więcej niż 3 letni staż pracy może być zatrudniony na stanowisku 
kierowniczym. Wobec powyższego część ustawową spełnia. Natomiast . * -
twierdzi, że wymagania dodatkowe powinny stanowić obligatoryjnie ocenę tego, czy 
kandydat powinien być przyjęty do konkursu czy odrzucony. Powiedział, że Pan 
Mecenas w swojej opinii jednoznacznie wyjaśnia i zgadza się, iż nie można uściślić 
i zawęzić reguł ustawowych. Uważa, że gdyby Komisja Konkursowa na podstawie 
tych zapisów nie dopuściła Pana Rafała Wiśniewskiego do procedury konkursowej, 
to wówczas złożyłby odwołanie i doszłoby do sytuacji, że na tej podstawie można 
byłoby konkurs unieważnić. Pan Czajkowski wyjaśnił, iż w punkcie drugim 
ogłoszenia nie zostało także określone szczegółowo, co kiyje się pod pojęciem 
wykształcenie prawnicze, ekonomiczne. Zgodnie z opinią Pana Mecenasa oraz 
przyjętą pragmatyką słuszna jest wykładnia, że równie dobrze może to być, zgodnie 
z tym co jest zapisane w dyplomie u Pana Rafała Wiśniewskiego, że ukończenie 
studiów magisterskich w zakresie administracji spełnia wymogi wykształcenia 
prawniczego ujmując to szeroko, a ponieważ nie było to doprecyzowane - to zarówno 
można wąsko i szeroko interpretować. Dodał, iż w zakresie programu nauczania
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studiów ewidentnie znajdują się przedmioty związane ściśle z prawem i dziedzinami 
prawa. Uważa, że nigdzie nie jest napisane, że wykształcenie prawnicze jest to 
skończenie studiów na kierunku prawa uprawniające do wykonywania zawodu 
mecenasa bądź radcy prawnego.
Pan Z. Czajkowski wyjaśnił również argumenty oddalające zarzut, jeżeli chodzi 
o Pana Szymona Głowackiego. Stwierdził, że rozporządzenie mówi jednoznacznie, 
że muszą być uzasadnione podejrzenia i wątpliwości co do bezstronności. Dodał, że 
są wyroki prawa, które mówią jednoznacznie, że samo nawiązanie stosunku 
prawnego pracodawca - pracownik nie oznacza, że spełnione są warunki podjęcia 
uzasadnionych wątpliwości co do bezstronności. Stwierdził, że wynika to również 
z umów cywilno -  prawnych, które są w załączeniu do wglądu, z których wynika, że 
nie ma określenia jednoznacznie podległości pomiędzy Panem Rafałem Wiśniewskim 
a Panem doktorem Szymonem Głowackim, tak żeby jednoznacznie narzucało 
podległość. Muszą istnieć obiektywne dowody potwierdzające podejrzenie 
o bezstronności. Należy przy tym nadmienić, iż Pan Szymon Głowacki był jednym 
z siedmiu członków komisji. Zgodnie z protokołem wybór kandydata na dyrektora -  
Pana Rafała Wiśniewskiego nastąpił jednogłośnie w głosowaniuJaiiiYmJIwa-ża-^ 
ten aspekt nie podlega pozytywnej ocenie narzecz_Pana---^- t
Nadmienił, iż interpretując trzeci zarzut Pana i ; i trzeba by było
stwierdzić, że każdy kto pracuje w szpitalu me może brać udziału w konkursie. 
Ponadto Pan Czajkowski powiedział, że wszyscy byli informowani na bieżąco 
telefonicznie i korespondencyjnie o posiedzeniu, jak również wszystkie terminy 
zostały zachowane.
Pytań i uwag nie było.
Członkowie Zarządu Powiatu stwierdzili, iż wszystkie dokumenty zostały im 
przesłane do zapoznania.
Zarząd Powiatu nodał szczegółowej i wnikliwej analizie przedstawione zarzuty przez 
•V :) ' : j  . . i po ich dogłębnej analizie przystąpił do głosowania.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (4-za) podjęli

UCHWAŁĘ Nr 766.145.2018
w sprawie odmowy stwierdzenia nieważności postępowania konkursowego na 
stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki 
Zdrowotnej w Sierpcu, przeprowadzonego na podstawie uchwały Zarządu 
Powiatu w Sierpcu nr 711.134.2018 w sprawie ogłoszenia konkursu na 
stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu zakładów Opieki 
zdrowotnej w Sierpcu /uchwała stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 9a
Pan Starosta poinformował, iż wpłynął wniosek dotyczący unieważnienia konkursu 
na stanowisko Dyrektora Poradni -  Psychologiczno -  Pedagogicznej 
w Sierpcu łwniosek stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu/.
Pan Starosta powiedział, że według opinii Pana Mecenasa wniosek jest 
nieuzasadniony. Dodał, iż powyższa sprawa jest rozpatrywana u Wojewody



Mazowieckiego, kory również oczekuje na stanowisko Zarządu w tej sprawie. Pan 
Starosta poprosił Panią Bogusławę Lewandowską -  Przewodniczącą Komisji 
Konkursowej o przedstawienie szczegółowych informacji.
Pani Bogusława Lewandowska powiedziała, że bardzo szeroko zostały opracowane 
argumenty za tym, że nie można uwzględnić zarzutów wskazanych w wezwaniu do 
usunięcia naruszenia prawa. Oznajmiła, że według opinii Pana Mecenasa, 
podstawa, na którą powołuje się Pan Czamomski nie jest aktualna, ale należy ją 
rozpatrzeć. Oznajmiła, że jest analiza dokumentacji punkt po punkcie przedstawiona 
w tabeli, jak również na Komisji od razu została odrzucona dokumentacja 
potwierdzająca wykonywanie obowiązków kierowniczych, ponieważ Pan 
Czamomski w swoim zaświadczeniu o zatrudnieniu potwierdził tylko 5 letni staż 
pracy pedagogicznej. Natomiast, wprawdzie w życiorysie wskazuje, że w okresie 
3 lat pełnił funkcje wicedyrektora, ale nie dostarczył dokumentów potwierdzających 
ten staż pracy na stanowisku kierowniczym i to dyskwalifikowało go jako osobę nie 
będącą nauczycielem w dalszym postępowaniu. Dokumenty były rozpatrywane jako 
nauczyciela i tu również nie spełnił wymagań kwalifikacyjnych nauczyciela 

£  w poradni, ponieważ powołano się na rozporządzenie w sprawie działalności poradni 
psychologiczno — pedagogicznej, które wskazuje kto może realizować zadania tej 
placówki. Dodała, że wymienione w rozporządzeniu osoby to: psycholog, pedagog, 
doradca zawodowy, rehabilitant i inni specjaliści, w szczególności lekarz itd. 
Oznajmiła, że zostało przeanalizowane całe rozporządzenie odnośnie kwalifikacji 
i w związku z powyższym Pan Czamomski nie spełnia kwalifikacji nauczyciela 
w poradni co oznacza, że nie może pełnić funkcji dyrektora w tej placówce.
Pan Starosta poinformował, iż cała dokumentacja z przeprowadzenia konkursu na 
stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno -  Pedagogicznej zostanie przesłana do 
Wojewody Mazowieckiego.
Pytań i uwag nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (4-za) podjęli

#  UCHWAŁĘ Nr 767.145.2018
w sprawie odmowy uchylenia uchwały Zarządu Powiatu w Sierpcu 
z dn. 8.06.2018 nr 754.143.2018 w sprawie zatwierdzenia konkursu na 
stanowisko Dyrektora Poradni Psychologiczno -  Pedagogicznej w Sierpcu 
przeprowadzonego w dniu 29.05.2018 i następnie unieważnienia tego 
konkursu iuchwała stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 9b
Pan Starosta poinformował, iż wystąpiono z wnioskiem w sprawie zaopiniowania 
projektu herbu i flagi Powiatu Sierpeckiego.
Pan Starosta poinformował, że Powiat Sierpecki używa herbu, który nie był 
przedmiotem opinii Komisji Heraldycznej ani Ministra właściwego ds. administracji 
publicznej. Używany przez Powiat herb i flaga są niezgodne z zasadami heraldyki, 
weksykologii i miejscową tradycją historyczną. Dodał, iż w przygotowanym
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2) Pismem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie dotyczącym badania 
Uchwały Rady Powiatu Sierpeckiego na posiedzeniu Kolegium RIO w Warszawie 
w dniu 26 czerwca 2018r. Ipismo stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu/.

Pan Skarbnik wyjaśnił, iż w procedurze przyznawania dotacji jest zapis, że wnioski 
składa się przed uchwaleniem budżetu, natomiast w trakcie roku budżetowego, 
wówczas kiedy wystąpią prace interwencyjne. Powiedział, że pierwszy wniosek 
Sióstr Benedyktynek został złożony na remont dachu i inne prace związane 
z dachem, jako uzupełnienie wkładu własnego do uzyskania dotacji z Ministerstwa 
Kultury. Rada Powiatu w styczniu br. podjęła uchwałę przyznając środki finansowe 
na remont dachu, natomiast Ministerstwo Kultury nie przyznało dotacji. W związku 
z powyższym Siostry Benedyktynki wystąpiły z wnioskiem o zmianę przeznaczenia 
środków na remont pomieszczeń, które dysponują. Pan Skarbnik powiedział, że 
podjęta uchwała została przesłana do RIO, gdzie Pani kolegiant poinformowała, że 
uchwała nie została podjęta zgodnie procedurą, ponieważ uchwała nie jest na prace 

*  interwencyjne, a została podjęta na wniosek, który wpłynął w trakcie roku 
budżetowego.
Pan Starosta poinformował, iż w związku z tą sprawą Pan Skarbnik wraz 
z Mecenasem będą uczestniczyć w rozprawie, na której przedstawią uzasadnienie 
podjęcia uchwały wskazujące jej zgodność z procedura przyznawania dotacji na 
prace konserwatorskie.

Na tym posiedzenie Zarządu Powiatu zakończono.

m

Protokołowała

Danuta Sekulska

Zarząd

Jan Laskowski 

Wojciech Rychter 

Sławomir Olejniczak 

Stanisław Pawłowski 

Krystyna Siwiec
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ZARZĄDPOW IATU

W SIERPCU

Z a ł.N rJ k ..... do protokołu

z posiedzenia Zaritdu Powiatuosiedzema Łxmuu rwn22 7A//>

dr. Sierpc, dnia 19.06.2018 r.

BRZ.0022.23.2018

Działając na podstawie § 100 ust. 1 Statutu Powiatu Śierpeckiego (Dz. Urz. 
Woj. Maz. Nr 78, poz. 2488 z późn. zm.), zapraszam na posiedzenie Zarządu 
Powiatu, które odbędzie się dnia 22 czerwca 2018 r. o godz.l2:30 w Starostwie 
Powiatowym w Sierpcu.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół 

Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu. Tekst n r 1
4. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Ogniska Pracy 

Pozaszkolnej w Sierpcu. Tekst nr 2
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości podstawowej kwoty dotacji 

przypadającej w roku 2018 na jednego ucznia publicznej i niepublicznej 
szkoły, w której realizowany jest obowiązek szkolny lub nauki, prowadzonej 
przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego lub osoby 
fizyczne. Tekst nr 3

6. Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji wysokości podstawowej kwoty 
dotacji przypadającej w roku 2018 na jednego ucznia publicznej 
i niepublicznej szkoły, w której realizowany jest obowiązek szkolny lub nauki, 
prowadzonej przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu 
terytorialnego lub osoby fizyczne. Tekst nr 4

7. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu 
projektu uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu 
Śierpeckiego na lata 2018-2034. Tekst nr 5

8. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu 
projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu 
Powiatu Śierpeckiego na 2018 r. Tekst nr 6

9. Zajęcie stanowiska w sprawie rozpatrzenia wniosku o unieważnienie konkursu 
na dyrektora SPZZOZ w Sierpcu. Tekst nr 7

10. Przyjęcie Protokołów:
Nr 140.2018 z dnia 16 maja 2018r.;
Nr 141.2018 z dnia 23 maja 2018r.;
Nr 142.2018 z dnia 30 maja 2018r.;
Nr 143.2018 z dnia 8 czerwca 2018r.;
Nr 144.2018 z dnia 15 czerwca 2018r.

11. Sprawy różne.
12. Zamknięcie posiedzenia.


