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S P R A W A
PROTOKÓŁ NR 157.2018 Z POSIEDZENIA 

ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU 

w dniu 6 listopada 2018 roku

Rozpoczęto 6 listopada 2018 r. 

Zakończono 6 listopada 2018 r.



PROTOKÓŁ Nr 157.2018 
Z POSIEDZENIA

ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

W

w dniu 6 listopada 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 3 członków Zarządu, zgodnie 
z listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 14:00.

W posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyli:
1) Pani Agnieszka Malanowska -  Sekretarz Powiatu,
2) Pani Magdalena Piotrowska -  Naczelnik Wydziału Organizacji i Nadzoru.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. 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 2019 r.

4. 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 2019 r.

5. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. pkt 1
Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu dokonał Pan Jan Laskowski -  Starosta 
Sierpecki witając biorących udział w posiedzeniu członków Zarządu (stan członków 
-3 ).
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Ad. pkt 2
Członkowie Zarządu Powiatu jednogłośnie (3 -  za) przyjęli porządek posiedzenia 
Zarządu Powiatu w Sierpcu w dniu 6 listopada 2018r., który stanowi załącznik nr 2 
do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 3
Na salę posiedzenia przybyła Pani Magdalena Piotrowska — Naczelnik Wydziału 
Organizacji i Nadzoru.
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 2019 r. oraz w sprawie 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 2019 r. iwniosek stanowi załącznik 
nr 3 do niniejszego protokołu/.
Pani Sekretarz wyjaśniła, że organizacji pozarządowej, której powierzy się 
prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej zleci się także realizację zadania 
z zakresu edukacji prawnej oraz poradnictwa obywatelskiego. Wynika to ze zmiany 
przepisów prawnych w tym zakresie.
Pytań i uwag nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (3-za) podjęli

UCHWAŁĘ Nr 831.157.2018
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 2019
r. luchwałą stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu/.

oraz

UCHWAŁĘ Nr 832.157.2018
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 2019 r. luchwała stanowi załącznik 
nr 5 do niniejszego protokołu/
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Na tym posiedzenie Zarządu Powiatu zakończono.

Protokołowała

Danuta Sekulska

Zarząd

Jan Laskowski 

Wojciech Rychter 

Sławomir Olejniczak 

Stanisław Pawłowski 

Krystyna Siwiec
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LISTA OBECNOŚCI 
CZŁONKÓW ZARZĄDU POWIATU 

W SIERPCU

na posiedzeniu w dniu 6 listopada 2018r.

L.p. Nazwisko i imię Funkcja Podpis

1. Laskowski Jan Starosta O / -
2. Rychter Wojciech Wicestarosta A i
3. Olejniczak Sławomir Członek qff
4. Pawłowski Stanisław Członek

5. Siwiec Krystyna Członek p u e o b e c n o ^

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 1111.2014 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 Sierpc, dnia 6.11.2018r.
W SIERPCU

BRZ.0022.35.2Q18

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 6 listopada 2018r. o godzinie 14:00 
w Starostwie Powiatowym w Sierpcu, przy ul. Świętokrzyskiej 2a.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. 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 2019 r.
4. 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 2019 r.
5. Zamknięcie posiedzenia.

s t a r /o s t a
s  I f jt  / '■

Jan~Lasko wski


