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PROTOKÓŁ Nr 29.2019
Z POSIEDZENIA

ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU 
w dniu 13 września 2019 roku

Przewodniczył: Pan Mariusz Turalski -  Starosta Sierpecki.
Protokołowała: Dominika Pawłowska -  inspektor w Biurze Rady i Zarządu Powiatu.

Na stan 5 członków w posiedzeniu uczestniczyło 4 zgodnie z załączoną listą 
obecności, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
W posiedzeniu Zarządu Powiatu w Sierpcu uczestniczyli:
1) Pani Bogusława Lewandowska -  Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia.
2) Pan Jerzy Suski -  Mecenas.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przedłożenia do konsultacji projektu „Programu 
współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami 
prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi, których cele statutowe 
obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na rok 2010”.
4. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udział Liceum 
Ogólnokształcącego im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu w charakterze 
partnera w realizacji projektu „Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji nowe 
oblicze edukacji dla dorosłych” oraz udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora 
Liceum Ogólnokształcącego im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu na 
dokonanie czynności prawnych związanych z jego realizacją.

Ad. pkt 1.
Otwarcia posiedzenia dokonał Pan Mariusz Turalski -  Starosta Sierpecki witając 
biorących udział w posiedzeniu członków Zarządu.

Ad. pkt 2.
Członkowie Zarządu Powiatu jednogłośnie (za-4) przyjęli porządek posiedzenia 
Zarządu Powiatu w dniu 13 września 2019 roku /Porządek obrad stanowi załącznik 
nr 2 do niniejszego posiedzenia Zarządu Powiatu w Sierpcu/.
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Ad. pkt 3.
Podjęcie uchwały w sprawie przedłożenia do konsultacji projektu „Programu 
współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami 
prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi, których cele statutowe 
obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na rok 2020”.
Pan Starosta wyjaśnił, że Pani Bogusława Lewandowska -  Naczelnik Wydziału 
Oświaty i Zdrowia wystąpiła z wnioskiem o podjęcie uchwały w sprawie 
przedłożenia do konsultacji projektu „Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego 
z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami 
organizacyjnymi, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku 
publicznego na rok 2010” / Wniosek stanowi załącznik nr 3do niniejszego protokołu/. 
Głos zabrała Pani Bogusława Lewandowska -  Naczelnik Wydziału Oświaty 
i Zdrowia która wyjaśniła, że obowiązek konsultacji wynika z zapisów ustawy o 
działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz Uchwały Nr 49/YII/2011 Rady 
Powiatu w Sierpcu z dnia 15 kwietnia 2011 roku w sprawie określenia 
szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi 
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i 
wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących 
działalności statutowej tych organizacji. W projekcie programu współpracy 
uwzględniono kwoty dofinansowania poszczególnych priorytetów na poziomie 
ujętym w budżecie na rok 2020. Są to środki planowane na realizację poszczególnych 
zadań, więc nie mają one charakteru obligatoryjnego. Kwoty te nie są ostateczne 
i mogą ulec zmianie w uchwale budżetowej powiatu na 2020 rok. Należy nadmienić, 
iż na rok 2019 na wniosek Zarządu Powiatu w Sierpcu uwzględniając propozycje 
organizacji pozarządowych, Rada Powiatu w Sierpcu zwiększyła wysokość środków 
na realizację zadań ujętych w programie do 100.000 zł, uznając dotychczasowe 
nakłady jako niewystarczające. Po przeprowadzeniu procedury konsultacyjnej, 
skierowany zostanie wniosek do Zarządu Powiatu w Sierpcu w sprawie wniesienia 
pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie uchwalenia 
„Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, 
osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi, których cele statutowe 
obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na rok 2020”.
Członkowie komisji ustalili, że konsultacje będą polegały na wyrażeniu opinii i 
złożeniu uwag w sprawie będącej przedmiotem konsultacji na bezpośrednim 
spotkaniu z przedstawicielami organizacji pozarządowych, które odbędzie się 
w dniu 26 września 2019 roku o godzinie 12.00.

Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu w Sierpcu po zapoznaniu 
się z przedłożoną dokumentacją jednogłośnie ( za-4) podjęli

UCHWAŁĘ Nr 150.29.2019
w sprawie przedłożenia do konsultacji projektu „Programu współpracy Powiatu 

Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi



jednostkami organizacyjnymi, których cele statutowe obejmują prowadzenie 
działalności pożytku publicznego na rok 2020”

/Uchwała stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 4.
Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu. 
Pan Starosta poinformował, iż Pani Bogusława Lewandowska - Naczelnik Wydziału 
Oświaty i Zdrowia wystąpiła z wnioskiem o podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia 
konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów 
Opieki Zdrowotnej w Sierpcu. /Wniosek stanowi załącznik nr 5 do niniejszego 
protokołu/.
Głos zabrała Pani Bogusława Lewandowska -  Naczelnik Wydziału Oświaty 
i Zdrowia która wyjaśniła, że komisja konkursowa przeprowadzi postępowanie 
konkursowe zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia, 
a w szczególności opracuje i przyjmie regulamin konkursu i projekt ogłoszenia 
o konkursie, rozpatrzy zgłoszone kandydatury i wybierze kandydata na stanowisko 
objęte konkursem. Powołanie komisji konkursowej wszczyna postępowanie 
konkursowe, które obejmuje:

1) opracowanie i przyjęcie przez komisję konkursową regulaminu konkursu, na 
podstawie ramowego regulaminu przeprowadzania konkursu stanowiącego załącznik 
do rozporządzenia;

2) opracowanie i przyjęcie przez komisję konkursową projektu ogłoszenia 
o konkursie;

3) ogłoszenie o konkursie, w terminie 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania 
konkursowego;

4) rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur;

5) wybranie kandydata na stanowisko objęte konkursem.

Pani Naczelnik wyjaśniła, że w dniu 12 września 2019 roku odbyło się posiedzenie 
Komisji Konkursowej, na którym opracowano regulamin konkursu oraz opracowano 
i przyjęto projekt ogłoszenia o konkursie.
Ogłoszenie o konkursie należy:

1) udostępnić na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej podmiotu 
tworzącego;

2) podać do wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w siedzibie podmiotu 
leczniczego.

Termin złożenia wymaganych od kandydatów dokumentów, nie może być krótszy niż 
10 dni od dnia opublikowania ogłoszenia. W projekcie ogłoszenia zaproponowano 
termin 14 dni zgodnie z wolą Komisji Konkursowej.
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Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu w Sierpcu po zapoznaniu 
się z przedłożoną dokumentacją jednogłośnie ( za-4) podjęli

UCHWAŁĘ Nr 151.29.2016
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego 

Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu
/Uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 5.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udział Liceum 
Ogólnokształcącego im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu w charakterze 
partnera w realizacji projektu „Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji nowe 
oblicze edukacji dla dorosłych” oraz udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora 
Liceum Ogólnokształcącego im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu na 
dokonanie czynności prawnych związanych z jego realizacją.
Pan Starosta poinformował, iż Pani Bogusława Lewandowska - Naczelnik Wydziału 
Oświaty i Zdrowia wystąpiła z wnioskiem o podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na udział Liceum Ogólnokształcącego im. mjra Henryka Sucharskiego 
w Sierpcu w charakterze partnera w realizacji projektu „Lokalne Ośrodki Wiedzy 
i Edukacji nowe oblicze edukacji dla dorosłych” oraz udzielenia pełnomocnictwa dla 
Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu na 
dokonanie czynności prawnych związanych z jego realizacją /Wniosek stanowi 
załącznik nr 7 do niniejszego protokołu/.
Głos zabrała Pani Bogusława Lewandowska -  Naczelnik Wydziału Oświaty 
i Zdrowia która wyjaśniła, że celem projektu jest wsparcie organów prowadzących w 
przygotowaniu 20 szkół i placówek do operacyjnego prowadzenia Lokalnych 
Ośrodków Wiedzy i Edukacji poprzez podniesienie wiedzy i kwalifikacji kadry do 
wdrażania misji mającej na celu aktywizowanie dorosłych i społeczności lokalnych z 
utrudnionym dostępem do dobrej jakości ofert w kierunku rozwoju umiejętności 
stanowiących podstawę dla uczenia się przez całe życie tj. kluczowych kompetencji 
potrzebnych do poruszania się na rynku pracy, rozwoju wspólnot i rozwoju 
osobistego na terenie czterech województw: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, 
podlaskiego i mazowieckiego w terminie do 31.12.2021 r. Grupą docelową jest 20 
szkół i placówek systemu oświaty oraz ich organy prowadzące z terenu czterech 
województw: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego i mazowieckiego, 
z gmin miejskich, wiejskich i miejsko-wiejskich, w których nie utworzono takich 
ośrodków w ramach I edycji konkursu na prowadzenie LOWE. Partnerem wiodącym 
jest Towarzystwo Amicus. Powiat Sierpecki jest odpowiedzialny za realizację 
zadania: Organizacja wsparcia dla grantobiorców w zakresie przygotowania szkół do 
pełnienia funkcji LOWE i funkcjonowania LOWE, na które zaplanowano 98.350,00 
zł. Ponadto szkoła otrzyma tablicę multimedialną do pracowni informatycznej. 
Powiat nie ponosi żadnych kosztów finansowych. Okres realizacji projektu będzie 
obejmował czas od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2021 r. Liceum



Ogólnokształcące w Sierpcu uczestniczyło w projekcie Ministerstwa Edukacji 
Narodowej, którego celem było powstanie modelowego LOWE w województwie. 
Prowadzi Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Sierpcu do dnia dzisiejszego. 
Dzięki udziałowi w kolejnym projekcie w województwie mazowieckim powstanie 5 
nowych LOWE. Wybranych przez nas 5 placówek edukacyjnych przy wsparciu 
merytorycznym wszystkich Partnerów projektu otrzyma dotację w wysokości po 
175.000,00 zł na utworzenie i funkcjonowanie ośrodków aktywizujących dorosłych i 
społeczności lokalne z utrudnionym dostępem do dobrej jakości ofert w kierunku 
rozwoju umiejętności stanowiących podstawę dla uczenia się przez całe życie.

Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu w Sierpcu po zapoznaniu 
się z przedłożoną dokumentacją jednogłośnie ( za-4) podjęli

UCHWAŁĘ Nr 152.29.2019
w sprawie wyrażenia zgody na udział Liceum Ogólnokształcącego 
im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu w charakterze partnera 

w realizacji projektu „Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji nowe oblicze 
edukacji dla dorosłych” oraz udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora 

Liceum Ogólnokształcącego im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu na 
dokonanie czynności prawnych związanych z jego realizacją 
/Uchwala stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 6.
W sprawach różnych nie omawiano żadnych tematów. 

Na tym posiedzenie Zarządu Powiatu zakończono.

Protokołowała

Dominika Pawłowska

Kamil Różański ................. !WA0lfcv
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LISTA OBECNOŚCI
CZŁONKÓW ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU 

na posiedzeniu w dniu 13 września 2019 roku

Lp. NAZWISKO I IMIĘ FUNKCJA Podpis

1. Mariusz Turalski Starosta Sierpecki

2 ‘
Jarosław Ocicki W icestarosta Sierpecki

3. Cześnik Andrzej Sławomir Członek

4. Sławomir Krystek Członek
m t e o b e c ^ i

5. Kamil Różański Człoenk

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 11.11.2014 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 3 grudnia 2014 roku w sprawie zasad 
naliczania diet oraz zwrotu kosztów podróży przysługujących radnym Powiatu 
Sierpeckiego.

■.4U&&



JSTWO POWIATOWE

- t a  ? f a x

BRZ.0022.23.2019
Sierpc, dnia 12.09.2019 r.

Działając na podstawie § 76 ust 2 Statutu Powiatu Sierpeckiego (Dz. Urz. Woj. 
Maz. z 2019r. poz. 499), zapraszam na 29 posiedzenie Zarządu Powiatu, które 
odbędzie się w dniu 13 września 2019r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Starostwa 
Powiatowego w Sierpcu.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przedłożenia do konsultacji projektu „Programu 
współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi 
i innymi jednostkami organizacyjnymi, których cele statutowe obejmują prowadzenie 
działalności pożytku publicznego na rok 2020”.
4. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udział Liceum Ogólnokształcącego 
im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu w charakterze partnera w realizacji projektu 
„Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji nowe oblicze edukacji dla dorosłych” oraz 
udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. mjra Henryka 
Sucharskiego w Sierpcu na dokonywanie czynności prawnych związanych z jego 
realizacją.
6. Sprawy różne.


