
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 2

S P R A W A
PROTOKÓŁ NR 2.2018 Z POSIEDZENIA 

ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU 

w dniu 28 listopada 2018 roku
*

Rozpoczęto 28 listopada 2018 r. 

Zakończono 28 listopada 2018 r.



PROTOKÓŁ Nr 2.2018 
Z POSIEDZENIA

ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU 
w dniu 28 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.

_ usiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz.l3:00.

W posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyli:
1) Pani Agnieszka Malanowska -  Sekretarz Powiatu;
2) Pan Krzysztof Sobiecki -  Skarbnik Powiatu.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu 

zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na 
prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego oraz edukacji prawnej w Powiecie Sierpeckim w 2019 roku.

4. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu 
uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych Powiatowi na 
realizacj ę zadań z zakresu rehabilitacj i zawodowej i społecznej w 2018 roku.

5. Przyjęcie Protokołu Nr 1.2018 z dnia 22 listopada 2018r.
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. pkt 1
Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu dokonał Pan Mariusz Turalski -  Starosta
Sierpecki witając biorących udział w posiedzeniu członków Zarządu (stan członków
- 5).
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Ad. pkt 2
Członkowie Zarządu Powiatu jednogłośnie (5 -  za) przyjęli porządek posiedzenia 
Zarządu Powiatu w Sierpcu w dniu 28 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 wpłynął wniosek w sprawie powołania Komisji 
Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu 
ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w Powiecie Sierpeckim 
w 2019 roku.
Pani Naczelnik poinformowała, iż od 2016r. w Powiecie Sierpeckim prowadzona 
jest nieodpłatna pomoc prawna. W związku z powyższym organ ogłaszający konkurs 
powołuje komisję konkursową w celu zaopiniowania złożonych ofert. Wyjaśniła, iż 
w skład komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele Zarządu, osoby wskazane 
przez organizacje pozarządowe, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje 
pozarządowe biorące udział w konkursie, jak również dodatkowo do komisji może 
wchodzić przedstawiciel Wojewody. Oznajmiła, że po ogłoszeniu naboru na 
przedstawicieli organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku 
publicznego do komisji konkursowej, w terminie do 15 listopada br. żadna 
organizacja pozarządowa nie zgłosiła przedstawiciela do udziału w komisji. Pani 
Naczelnik powiedziała, że 28 listopada br. mija termin składania ofert złożonych 
w ramach otwartego konkursu na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, 
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w Powiecie 
Sierpeckim w 2019 r.
Pan Kamil Różański zapytał, jaka była praktyka wyboru przedstawicieli do komisji? 
Pani Naczelnik odpowiedziała, że jeden przedstawiciel z Zarządu oraz pracownicy. 
Pan Wicestarosta zapytał, czy może być mniej członków komisji?
Pani Naczelnik odpowiedziała, że tak.
Pani Sekretarz oznajmiła, że rozstrzygnięcie konkursu musi nastąpić do 
30 listopada br. Dodała, że w powiecie sierpeckim jest jeden punkt nieodpłatnej 
pomocy prawnej w pięciu lokalizacjach na terenie powiatu. Podkreśliła, że w roku 
bieżącym odbyła się bardzo szczegółowa kontrola tego zadania, ponieważ środki na 
to zadanie pochodzą z budżetu Państwa.
Pan Wicestarosta zaproponował, aby do komisji konkursowej wyznaczyć 
następujące osoby: Pana Mariusza Turalskiego - Starostę, Pana Zbigniewa 
Czajkowskiego -  Główny specjalistę w Wydziale Oświaty i Zdrowia, Panią
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Magdalenę Piotrowską -  Naczelnik Wydziału Organizacji i Nadzoru i Panią Annę 
Trzeciak -  Inspektor z Wydziału Organizacji i Nadzoru.
Pan Skarbnik poinformował członków Zarządu, że jest to zadanie zlecone z zakresu 
administracji rządowej finansowane z budżetu Państwa. Całość zadania to kwota 
132.000 zł.
Pani Naczelnik poinformowała, że w dniu 29 listopada nastąpi otwarcie ofert na 
prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Członkowie Zarządu Powiatu jednogłośnie wyrazili zgodę na zaproponowane 
kandydatury do komisji konkursowej.
Więcej pytań i uwag nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu, po zapoznaniu się z dokumentami, 
jednogłośnie (5-za) podjęli

UCHWAŁĘ Nr 3.2.2018
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert 
złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na prowadzenie punktu 
nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz 
edukacji prawnej w Powiecie Sierpeckim w 2019 roku luckwała stanowi załącznik 
nr do niniejszego protokołu/.
Pan Starosta podziękował Pani Naczelnik za przybycie.

Ad. pkt 4
Na salę posiedzenia przybyła Pani Agnieszka Gorczyca -  Dyrektor Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu.

*  Pan Starosta poinformował, iż Pani Agnieszka Gorczyca -  Dyrektor Powiatowego
*  Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu wystąpiła z wnioskiem w sprawie podziału 

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 
przyznanych Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej 
i społecznej w 2018 roku Iwniosek stanowi załącznik nr do niniejszego protokołu/. 
Pani Dyrektor PCPR powiedziała, że w dyspozycji Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu są środki z Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, których podział dokonuje Rada 
Powiatu na początku roku. Dodała, iż środki które pozostają są przesuwane na 
paragrafy, z których zostaną wydatkowane do końca roku.
Pan Skarbnik dodał, iż tych środki nie ma w budżecie Powiatu.
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 4.2.2018
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały zmieniającej 
Uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych, przyznanych Powiatowi na realizację zadań z zakresu 
rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2018 roku Iuchwała stanowi załącznik nr 
do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 5
Członkowie Zarządu powiatu bez uwag jednogłośnie przyjęli Protokół Nr 1.2018 
z dnia 22 listopada 2018r.

Ad. pkt 6
Pan Starosta w obecności członków Zarządu Powiatu podziękował Pani Agnieszce 
Malanowskiej -  Sekretarz Powiatu za współpracę i wręczył wypowiedzenie o pracę 
z zachowaniem okresu wypowiedzenia.
Pani Sekretarz stwierdziła, że jest jej przykro, że po tak krótkim okresie współpracy 
otrzymała wypowiedzenie.
Pan Starosta w odpowiedzi na zarzut podniósł, że krótkotrwała współpraca nie jest 
prawdą, gdyż z dwoma członkami Zarządu Powiatu współpracuje już minimum 
osiem lat.

Na tym posiedzenie Zarządu Powiatu zakończono.

Protokołowała Zarząd

Turalski Mariusz

Danuta Sekulska Ocicki Jarosław

Cześnik Andrzej

Krystek Sławomir

Różański Kamil
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LISTA OBECNOŚCI 
CZŁONKÓW ZARZĄDU POWIATU 

W SIERPCU

na posiedzeniu w dniu 28 listopada 2018r.

L.p. Nazwisko i imię Funkcja Podpis

1. Turalski Mariusz Starosta A -(4~
2. Ocicki Jarosław Wicestarosta

3. Cześnik Andrzej Członek Aj
4. Krystek Sławomir Członek ./M
5. Różański Kamil Członek (4̂
5

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 naliczania diet oraz zwrotu kosztów podróży przysługujących 
radnym Powiatu Sierpeckiego.



ZARZĄD-POWIATU S ierpc , d n ia  26.11.2018 r.
W SIERPCU

BRZ.0022.2.2018

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 28 listopada 2018 roku tj. (środa) 
o godzinie 13:00 w Starostwie Powiatowym w Sierpcu.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu 

zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na 
prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego oraz edukacji prawnej w Powiecie Sierpeckim w 2019 roku.

4. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu 
uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych Powiatowi na 
realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2018 roku.

5. Przyjęcie Protokołu Nr 1.2018 z dnia 22 listopada 2018r.
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie posiedzenia.

Mariusz Turalski


