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Rozpoczęto 20 sierpnia 2021 r. 
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Rada Powiatu Sierpeckiego
Radni - Sesja

PROTOKÓŁ Nr XXXVII.2021 
z obrad Rady Powiatu w Sierpcu 

w dniu 20 sierpnia 2021r.

Obrady rozpoczęto w dniu 20 sierpnia 2021 r. o godz. 10:00.
Obrady prowadzone były na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego 
w Sierpcu.
W posiedzeniu wzięło udział 14 radnych.

Obecni:
1. Przemysław Burzyński
2. Marek Piotr Chyliński
3. Andrzej Sławomir Cześnik
4. Zbigniew Kopczyński
5. Małgorzata Korpolińska
6. Sławomir Grzegorz Krystek
7. Jan Laskowski
8. Ewa Danuta Nowakowska
9. Jarosław Andrzej Ocicki
10. Sławomir Paweł Olejniczak
11. Kamil Jan Różański
12. Wojciech Adam Rychter
13. Sebastian Szczypecki
14. Dariusz Mieczysław Twardowski

Nieobecni:
1. Juliusz Gorzkoś
2. Paweł Pakieła
3. Mariusz Turalski

Ponadto w obradach uczestniczyli:
1) Pan Ryszard Dobiesz - Sekretarz Powiatu,
2) Pani Ilona Lipka -  Zastępca Naczelnika, Główna Księgowa
3) Pan Jerzy Suski -  Mecenas,
4) Pani Agnieszka Gorczyca -  Dyrektor PCPR,
5) Pan Zbigniew Garwacki -  kandydat na stanowisko Skarbnika Powiatu.



1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza 
obrad.
Pan Przewodniczący otworzył XXXVII sesję Rady Powiatu w Sierpcu. Stwierdził 
ustawowe kworum do podejmowania prawomocnych uchwał. W obradach sesji 
obecnych było 14 radnych /Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 
protokołu/.
Pan Przewodniczący odczytał wniosek Zarządu w sprawie zwołania 
nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Sierpcu na dzień 20 sierpnia 2021 r. 
na godz. 10:00 /wniosek stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu/.

Na sekretarza obrad Przewodniczący Rady Powiatu powołał Radnego Pana Kamila 
Różańskiego.

Przyjęto zaproponowany porządek obrad.
Uwag i pytań nie było /porządek obrad sesji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego 
protokołu/.

Ad. pkt 2.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych 
Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej 
w 2021 r.
Pan Przewodniczący powiedział, że projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni 
otrzymali w materiałach na Sesję. Następnie Pan Przewodniczący poinformował, 
że podczas dzisiejszego posiedzenia obecna jest Pani Agnieszka Gorczyca -  
Dyrektor PCPR i udzieli odpowiedzi na wszystkie pytania.
Pytań i uwag nie było.

Pan Kamil Różański -  Sekretarz obrad przeprowadził głosowanie, wyczytując 
Radnych z listy.
Głosowano w sprawie;
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych Powiatowi 
na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2021 r.



Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (14)
Przemysław Burzyński, Marek Piotr Chyliński, Andrzej Sławomir Cześnik, 
Zbigniew Kopczyński, Małgorzata Korpolińska, Sławomir Grzegorz Krystek, Jan 
Laskowski, Ewa Danuta Nowakowska, Jarosław Andrzej Ocicki, Sławomir Paweł 
Olejniczak, Kamil Jan Różański, Wojciech Adam Rychter, Sebastian Szczypecki, 
Dariusz Mieczysław Twardowski 
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)
NIEOBECNI (3)
Juliusz Gorzkoś, Paweł Pakieła, Mariusz Turalski 

Wobec powyższego Rada Powiatu podjęła

UCHWAŁĘ Nr 222.XXXVII.2021
zmieniającą uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych Powiatowi na realizację 
zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2021 r. /uchwała 
stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 3.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie 
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sierpeckiego.
Pan Sekretarz przedstawił wniosek w sprawie wyrażenia zgody na oddanie 
w użytkowanie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sierpeckiego, 
dodając, że jest to własność Powiatu, którą chcą przekazać w nieodpłatne 
użytkowanie SPZZOZ, aby w ramach realizowanych inwestycji, szpital mógł 
występować jako użytkownik.
Pytań i uwag nie było.

Pan Kamil Różański -  Sekretarz obrad przeprowadził głosowanie, wyczytując 
Radnych z listy.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie 
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sierpeckiego.
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Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (14)
Przemysław Burzyński, Marek Piotr Chyliński, Andrzej Sławomir Cześnik, 
Zbigniew Kopczyński, Małgorzata Korpolińska, Sławomir Grzegorz Krystek, Jan 
Laskowski, Ewa Danuta Nowakowska, Jarosław Andrzej Ocicki, Sławomir Paweł 
Olejniczak, Kamil Jan Różański, Wojciech Adam Rychter, Sebastian Szczypecki, 
Dariusz Mieczysław Twardowski 
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)
NIEOBECNI (3)
Juliusz Gorzkoś, Paweł Pakieła, Mariusz Turalski 

Wobec powyższego Rada Powiatu podjęła

UCHWAŁĘ Nr 223.XXXVII.2021
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie nieruchomości 
stanowiącej własność Powiatu Sierpeckiego /uchwała stanowi załącznik nr 5 
do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 4.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 
w drodze darowizny.
Pan Przewodniczący powiedział, że projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni 
otrzymali w materiałach na Sesję.
Pan Starosta powiedział, że chodzi o pozyskanie dla Powiatu działki po LOK 
przy ul. Kopernika 8.
Pytań i uwag nie było.

Pan Kamil Różański -  Sekretarz obrad przeprowadził głosowanie, wyczytując 
Radnych z listy.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze 
darowizny.



Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (14)
Przemysław Burzyński, Marek Piotr Chyliński, Andrzej Sławomir Cześnik, 
Zbigniew Kopczyński, Małgorzata Korpolińska, Sławomir Grzegorz Krystek, Jan 
Laskowski, Ewa Danuta Nowakowska, Jarosław Andrzej Ocicki, Sławomir Paweł 
Olejniczak, Kamil Jan Różański, Wojciech Adam Rychter, Sebastian Szczypecki, 
Dariusz Mieczysław Twardowski 
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)
NIEOBECNI (3)
Juliusz Gorzkoś, Paweł Pakieła, Mariusz Turalski 

Wobec powyższego Rada Powiatu podjęła

UCHWAŁĘ Nr224.XXXVH.2021
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze 
darowizny /uchwala stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 5.
Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2021-2035.
Pan Przewodniczący powiedział, że projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni 
otrzymali w materiałach na Sesję.
Pytań i uwag nie było.

Pan Kamil Różański -  Sekretarz obrad przeprowadził głosowanie, wyczytując 
Radnych z listy.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2021-2035.

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne: 
ZA (14)
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Przemysław Burzyński, Marek Piotr Chyliński, Andrzej Sławomir Cześnik, 
Zbigniew Kopczyński, Małgorzata Korpolińska, Sławomir Grzegorz Krystek, Jan 
Laskowski, Ewa Danuta Nowakowska, Jarosław Andrzej Ocicki, Sławomir Paweł 
Olejniczak, Kamil Jan Różański, Wojciech Adam Rychter, Sebastian Szczypecki, 
Dariusz Mieczysław Twardowski 
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)
NIEOBECNI (3)
Juliusz Gorzkoś, Paweł Pakieła, Mariusz Turalski 

Wobec powyższego Rada Powiatu podjęła

UCHWAŁĘ Nr 225.XXXVII.2021
zmieniającą Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Powiatu Sierpeckiego na lata 2021-2035 /uchwala stanowi załącznik nr 7 do 
niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 6.
Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu 
Powiatu Sierpeckiego na 2021 r.
Pan Przewodniczący powiedział, że projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni 
otrzymali w materiałach na Sesję.
Pytań i uwag nie było.

Pan Kamil Różański -  Sekretarz obrad przeprowadził głosowanie, wyczytując 
Radnych z listy.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu 
Sierpeckiego na 2021 r.

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (14)
Przemysław Burzyński, Marek Chyliński, Andrzej Cześnik, Zbigniew Kopczyński, 
Małgorzata Korpolińska, Sławomir Grzegorz Krystek, Jan Laskowski, Ewa 
Nowakowska, Jarosław Ocicki, Sławomir Olejniczak, Kamil Różański, Wojciech 
Adam Rychter, Sebastian Szczypecki, Dariusz Twardowski



WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)
NIEOBECNI (3)
Juliusz Gorzkoś, Paweł Pakieła, Mariusz Turalski 

Wobec powyższego Rada Powiatu podjęła

UCHWAŁĘ Nr 226.XXXVII.2021
zmieniającą Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego 
na 2021 r. /uchwala stanowi załącznik nr 8 cło niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 7.
Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Sierpeckiego.
Pan Starosta powiedział, że chciałby poinformować o przeprowadzonej 
procedurze wyłonienia kandydata na stanowisko Skarbnika Powiatu Sierpeckiego 
w drodze otwartego konkursu i naboru. W dniu 14 lipca 2021 r. na stronie BIP 
Starostwa i na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Sierpcu zamieszczone 
zostało ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy -  Skarbnika Powiatu. 
W ogłoszeniu zostały wskazane wymagane kwalifikacje, jakie musi posiadać 
kandydat na to stanowisko oraz wymagania dodatkowe. Do dnia 26 lipca 2021 r. do 
godziny 15:30 wpłynęła jedna oferta. W dniu 27 lipca 2021 r. podczas posiedzenia 
Komisji, dokonano otwarcia oferty i sprawdzenia jej zgodności pod względem 
formalnym, dotyczącym spełnienia wymogów wskazanych w ogłoszeniu. 
W głosowaniu jawnym zakwalifikowano kandydata do drugiego etapu, w którym 
kandydat bezbłędnie wypełnił test i odbył rozmowę kwalifikacyjną z Komisją. 
Celem rozmowy było nawiązanie bezpośredniego kontaktu z kandydatem, zbadanie 
predyspozycji oraz umiejętności kandydata gwarantujących należyte wykonywanie 
obowiązków, posiadanej wiedzy, umiejętności potrzebnych do wykonywania zadań 
na tym stanowisku. W głosowaniu tajnym (4-za, 1-wstrzymujący), Komisja 
rekrutacyjna postanowiła przedstawić kandydata Staroście Sierpeckiemu, jako 
osobę spełniającą wymogi formalne i jednocześnie wymogi niezbędne do 
wykonywania zadań Skarbnika Powiatu. Pan Starosta poinformował, iż wyłoniona 
osoba - Pan Zbigniew Garwacki poświęcił prawie całe życie zawodowe pracy 
w bankowości, finansach i ubezpieczeniach. Jego pierwsza praca rozpoczęła się 
w 1990 r. w Banku PKO S.A. na stanowisku specjalista ds. sprzedaży. Zajmował 
się w tym czasie sporządzaniem analiz finansowych, sprawozdań finansowych, 
sprzedażą produktów i usług finansowych klientom, obsługą finansową firm pod 
kątem zdolności kredytowej, wykonywaniem czynności związanych z transakcjami 
kredytowymi m. in. księgowaniem rezerw, zabezpieczeń, ustalanie sald kont na
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podstawie inwentury szczegółowej. Od 2004 r. pracował w Banku Zachodnim 
WBK Spółka Akcyjna, gdzie był Kierownikiem obsługi klientów. Następnie od 
2005 r. pracował w Banku Multibank na stanowisku Zastępca Dyrektora. W latach 
2007-2008 pracował w Banku PKO S.A. jako Dyrektor Oddziału we Włocławku, 
a od 2010 r. pracował w Banku BGŻ S.A. również na stanowisku Dyrektora 
Oddziału. Od marca 2012 r. był managerem zespołu w PZU Życie S.A. Pan 
Garwacki pracował także w firmie Aktiva FINANCE, prowadząc swoją działalność 
gospodarczą. Od 2013 r. pracuje w Medlife, kierując zespołem doradców, prowadzi 
także wszelakie szkolenia. Pan Starosta dodał na zakończenie, że tylko pokrótce 
przedstawił życiorys kandydata, ale jeśli Radni mają jakiekolwiek pytania, to 
można poprosić Pana Garwackiego, który jest dzisiaj obecny i odpowie na nie 
osobiście. Pan Starosta poinformował, że zgodnie z Ustawą o samorządzie 
powiatu, starosta ma możliwość wskazania kandydata bez przeprowadzania 
konkursu i Rada dokonuje wyboru, ale chciał, aby nabór odbył się oficjalnie, 
w sposób obiektywny, żeby nie było żadnych niedomówień i dlatego odbył się 
konkurs, w wyniku, którego wyłoniono Pana Garwackiego. Pan Starosta wniósł 
wniosek o powołanie Pana Garwackiego na stanowisko Skarbnika Powiatu.
Pan Jarosław Ocicki powiedział, że zna tego Pana i dodał, że ponad roku temu 
Pan Cześnik przyszedł do niego i Pana Turalskiego (wówczas byli starostami) 
i przedstawił go jako kandydata na stanowisko Dyrektora PUP, ale Pan Garwacki 
zrezygnował z powodu niskiego wynagrodzenia. Następnie Pan Ocicki powiedział, 
że Pan Andrzej przyszedł do nich także z obecną Panią kadrową, którą wtedy 
zaproponował jako Zastępcę Dyrektora PUP-u. Dodał, że wówczas pracowała 
w Gramie, ale jej nie wybrali. Pan Ocicki podsumował, że według niego to było 
przyczyną dogadania się z opozycją i ich odwołania. Pan Radny stwierdził, że nie 
wytłumaczył wszystkiego do końca, ale zrobi to na następnej sesji, gdy będą 
składane wnioski formalne do Panów Radnych, wówczas będzie miał pytania 
m.in. do Pana Twardowskiego. Następnie powiedział, że ma jeszcze kilka pytań 
do kandydata na stanowisko Skarbnika.
Pan Starosta powiedział, że w czasie, gdy były wakaty na stanowiskach , urząd 
był w trudnej sytuacji i potrzebowali osób do pracy. Pan Turalski i Pan Ocicki 
sami zwracali się do Radnych, a przynajmniej do niego z zapytaniem czy mają 
jakieś kandydatury, odpowiednich ludzi do pracy i prosili, aby przedstawiać takie 
osoby. Pan Starosta powiedział, że w odpowiedzi na ich prośby przedstawił takie 
kandydatury, a dzisiaj słyszy, że to jest zarzut. Pan Starosta powiedział, że to jest 
absurd. Pan Garwacki przystąpił do konkursu na Dyrektora PUP-u, ale została 
wybrana obecna Pani Dyrektor. Pan Starosta zapytał, czy ma kontynuować ten 
wątek? I dodał, że wydaje mu się, że nie, bo to nie jest miejsce na takie rzeczy.



Podobna sytuacja była, jeśli chodzi o Panią kadrową, odbył się konkurs, który był 
wcześniej ogłoszony na BIP-ie, przystąpiła Pani, która spełniła pewne warunki, 
została kadrową i teraz pracuje. Pan Starosta powiedział, że pracownicy są 
zadowoleni, bo jest to osoba, która wypełnia swoją rolę i dodał, że nie chce oceniać 
poprzedników, bo to nie jest jego rolą, ale pracownicy na pewno potwierdzą 
zmiany.
Pan Przewodniczący powiedział, że sprawy różne, które nie są uwzględnione 
w porządku obrad, będą mogły zostać poruszone we wrześniu, ponieważ teraz 
odbiegają od punktu powołania Skarbnika.
Pan Jarosław Ocicki powiedział, że nic nie insynuuje, jedynie stwierdza fakty. 
Następnie dodał, że to jakie ktoś posiada doświadczenie na stanowisko Skarbnika, 
kadrowej, to jest już zupełnie inna kwestia. Na zakończenie Pan Radny powiedział, 
że on nigdy nie był osobą, która kłamie.
Pan Starosta powiedział, że nie rozumie wypowiedzi Pana Radnego Ocickiego. 
Zwracano się o pomoc do Radnych, a oni podawali kandydatury. Osoby 
te przynosiły swoje CV i brały udział w konkursie, każdy miał równe szanse.
Pan Przewodniczący zaprosił na salę Pana Garwackiego i poprosił go o założenie 
maseczki.
Pan Jarosław Ocicki powiedział, że w ogłoszonym naborze jest napisane, 
że kandydat musi mieć ukończone studia ekonomiczne i posiadać co najmniej 
trzyletni staż w księgowości i zapytał Pana Garwackiego, czy spełnia 
te wymagania?
Pan Zbigniew Garwacki powiedział, że zgodnie z przepisami Unii Europejskiej 
pracuje w sektorze finansowym od 1990 r. i przez 14 lat jako specjalista banku, 
wykonywał również czynności rachunkowe i księgowe.
Pan Jarosław Ocicki zapytał kandydata, czy zna ustawę o pracownikach 
samorządowych, ustawę o samorządzie powiatowym oraz czy potrafi biegle 
obsługiwać komputer, programy typu BeSTi@ i księgowość budżetową?
Pan Zbigniew Garwacki powiedział, że w dzisiejszych czasach nie ma chyba 
osoby, która nie potrafiłaby obsługiwać komputera. Systemy finansowe opierają się
0 pewne zasady, programy BeSTi@, Hestia czy Rocket są to tylko algorytmy, 
natomiast ich podstawą są procedury./ System tworzy człowiek, a generalnie 
w instytucjach finansowych jest tzw. zakładowy plan kont, będący podstawą 
do działania, natomiast system jest to jego odtwórcza część. Pan Garwacki 
powiedział, że nie zna algorytmu, ale zna zasady księgowania, rachunkowości
1 posługując się zakładowym planem kont jest w stanie określić jaką pozycję 
zaksięgować, następnie dodał, że jest też w stanie taki algorytm zaprojektować 
i w formułach Excela sam może zrobić taki projekt.



Pan Jarosław Ocicki powiedział, że niektórzy potrafili pracować tylko na jednym 
programie, a na innym już nie. Zapytał jeszcze o znajomość ustaw?
Pan Zbigniew Garwacki potwierdził, że zna ustawę o pracownikach 
samorządowych i dodał, że poza zakładowym planem kont, są jeszcze w finansach 
procedury, tj. procedura o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, 
o samorządzie powiatowym, o finansach publicznych, ale brakuje w tym miejscu 
jeszcze o praniu przeciwdziałania brudnych pieniędzy, jak również finansowania 
terroryzmu. Na zakończenie Pan Garwacki dodał, że on jako pracownik także zna 
te ustawy.
Pan Jarosław' Ocicki podsumował, że Pan Garwacki ma te ustawy i w każdej 
chwili może je przeczytać, następnie dodał, że teraz zada konkretniejsze pytania - 
co wchodzi w skład aktywów bilansów? Pan Ocicki powiedział, że nie chce 
ani uproszczonej, ani złożonej wersji, tylko konkretną odpowiedź.
Pan Zbigniew Garwacki powiedział, że struktura aktywów może być 
uproszczona, analityczna albo syntetyczna i zwrócił się do Pana Ocickiego, że jeśli 
zadaje pytanie, to chyba o tym wie. Aktywa składają się z majątku trwałego, 
należności i środków pieniężnych.
Pan Jarosław Ocicki zapytał, czy jeszcze nie są wartości niematerialne i prawne? 
Pan Zbigniew Garwacki odpowiedział, że są w bilansie, ale jeśli mówi się 
o rachunkach międzyokresowych, to można powiedzieć, w której pozycji 
zaksięgować w bilansie, czy ewentualnie zobowiązania długoterminowe, można 
przedstawić w pasywach, aktywach. Zobowiązania długoterminowe można 
zaliczyć też jako kapitał obcy.
Pan Jarosław Ocicki zapytał, co to jest WPF i do kiedy Powiat go robi?
Pan Zbigniew Garwacki zgodnie z ustawą Wieloletni Plan Finansowplan 
finansowy są to 3 lata, ale przygotowany na każdy rok budżet może być 
modyfikowany.
Pan Jarosław Ocicki powiedział, że oczekuje odpowiedzi tylko w zakresie WPF, 
a nie budżetu i zapytał czy WPF jest na 3 lata?
Pan Zbigniew Garwacki powiedział, że WPF to Wieloletnia Prognoza 
Finansowa . Pan Garwacki dodał, iż stara się interesować bieżącymi rzeczami, ale 
patrząc przez pryzmat również ustaw, na których pracuje Starostwo, są one ciągle 
zmieniane, ustawa budżetowa była zmieniana w czerwcu. Jest to taka wskazówka 
do działania. Natomiast zgodnie z ustawą budżetową, jest to minimum na trzy lata. 
Pan Jarosław Ocicki powiedział, że Powiat Sierpecki robi WPF do czasu 
zobowiązań, poręczeń kredytu szpitala, czyli do 2035 r.
Pan Zbigniew Garwacki dodał, że chyba do 2034 r.



Pan Jan Laskowski powiedział, że nie zgodziłby się z Panem Radnym Ocickim, 
że do końca zobowiązań Powiatu Sierpeckiego...
Pan Jarosław Ocicki wchodząc w słowo Panu Laskowskiemu, powiedział, że wie 
że nie każdy może się z nim zgodzić.
Pan Wicestarosta powiedział, że nawiązując do pytań Pana Radnego, Komisja 
rekrutacyjna analizując złożone dokumenty kandydata, uznała, iż są one 
wystarczające, aby potwierdzić, że Pan Garwacki spełnia określone wymogi 
tj. wykształcenie ekonomiczne, praca w samorządzie, i w związku z powyższym 
pozytywnie zaopiniowała wniosek kandydata.
Pan Jarosław Ocicki zwrócił się do Pana Mecenasa z pytaniem, czy można było 
przeprowadzić konkurs przy jednej kandydaturze, ponieważ, gdy był 
przeprowadzany konkurs na Dyrektora SPZZOZ, musiało być co najmniej dwóch 
kandydatów?
Pan Mecenas powiedział, że Pan Starosta w swoim wystąpieniu prezentującym 
kandydata wspomniał i to potwierdzam, że powołanie Skarbnika jest szczególną 
procedurą w stosunku do naboru pracowników samorządowych zatrudnianych na 
podstawie umowy o pracę i w tej procedurze konkurs nie jest w ogóle wymagany. 
Przepis mówi, że Rada powołuje Skarbnika na wniosek Starosty, czyli mógłby być 
to kandydat Starosty wskazany bez przeprowadzenia procedury konkursowej. 
W obecnej sytuacji można, więc uznać, że procedura konkursowa była jedynie 
procedurą pomocniczą dla Pana Starosty, a nie procedurą wymaganą przez prawo. 
Pan Mecenas wyjaśnił, że pomocniczą w tym sensie, że Pan Starosta chciał 
zasięgnąć opinii kilku osób powołanych do komisji konkursowej, sprecyzować 
jakieś kryteria w oparciu, o które wybierze kandydata, którego będzie przedstawiał 
Radzie. W związku z tym nie można stosować wszystkich zasad konkursowych, 
które są wymagane przepisami prawa dla naboru pracowników samorządowych 
zatrudnianych na podstawie umowy o pracę do tegoż konkursu, który stanowił 
jedynie procedurę pomocniczą dla Pana Starosty.
Więcej pytań do kandydata nie było, w związku z czym, Pan Przewodniczący 
poprosił kandydata o opuszczenie sali.
Pani Ewa Nowakowska złożyła wniosek formalny o 5 minutową przerwę.
Pan Kamil Różański -  Sekretarz obrad przeprowadził głosowanie nad 
wnioskiem , wyczytując Radnych z listy.
Głosowano w sprawie:
wniosku Radnej Pani Ewy Nowakowskiej w sprawie 5 minutowej przerwy.

Wyniki głosowania



ZA: 14, PRZECIW: O, WSTRZYMUJĘ SIĘ: O, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (14)
Przemysław Burzyński, Marek Piotr Chyliński, Andrzej Sławomir Cześnik, 
Zbigniew Kopczyński, Małgorzata Korpolińska, Sławomir Grzegorz Krystek, Jan 
Laskowski, Ewa Danuta Nowakowska, Jarosław Andrzej Ocicki, Sławomir Paweł 
Olejniczak, Kamil Jan Różański, Wojciech Adam Rychter, Sebastian Szczypecki, 
Dariusz Mieczysław Twardowski 
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)
NIEOBECNI (3)
Juliusz Gorzkoś, Paweł Pakieła, Mariusz Turalski

Wobec powyższego Rada Powiatu wyraziła zgodę na 5 minutową przerwę.

Po przerwie Pan Przewodniczący wznowił obrady XXXVII Sesji Rady Powiatu 
w Sierpcu.

Pan Jarosław Ocicki powiedział, że kandydat pracuje w banku. Stwierdził, 
że bank a Starostwo to różnica niebo a ziemia, czyli zupełnie inna praca. Pan 
Radny dodał, że mieli szczęście, iż wcześniej udało im się ściągnąć Pana 
Krzysztofa, który miał duże doświadczenie i kompetencje, więc teraz chciałby żeby 
wybrana osoba miała również doświadczenie w pracy w samorządzie, bo Powiat 
nie jest szkołą do nauki.
Pan Marek Chyliński powiedział, że w kwestii formalnej, zwraca się z prośbą 
o przeprowadzenie ręcznego głosowania ze względu na problemy techniczne 
sprzętu.
Pan Przewodniczący zarządził głosowanie ręczne.
Pan Kamil Różański -  Sekretarz obrad przeprowadził głosowanie, wyczytując 
Radnych z listy.
Głosowano w sprawie:
powołania Skarbnika Powiatu Sierpeckiego.

Wyniki głosowania
ZA: 11, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (11)



Przemysław Burzyński, Marek Piotr Chyliński, Andrzej Sławomir Cześnik, 
Zbigniew Kopczyński, Małgorzata Korpolińska, Sławomir Grzegorz Krystek, Jan 
Laskowski, Ewa Danuta Nowakowska, Sławomir Paweł Olejniczak, Sebastian 
Szczypecki, Dariusz Mieczysław Twardowski 
PRZECIW (1)
Jarosław Andrzej Ocicki 
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Kamil Jan Różański, Wojciech Adam Rychter 
NIEOBECNI (3)
Juliusz Gorzkoś, Paweł Pakieła, Mariusz Turalski

Wobec powyższego Rada Powiatu podjęła

UCHWAŁĘ Nr 227.XXXVH.2021
Uchwałę w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Sierpeckiego /uchwała 

stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu/.

Pan Jan Laskowski zaproponował, aby poproszono Pana Garwackiego na salę 
i ogłoszono mu werdykt.
Pan Przewodniczący zaprosił na salę Pana Garwackiego i poinformował
0 powołaniu jego osoby na Skarbnika Powiatu Sierpeckiego. Następnie Pan 
Przewodniczący złożył życzenia nowo wybranemu Skarbnikowi, życząc 
merytorycznie spokojnej, owocnej współpracy z Radą, jak i Zarządem, wszystkimi 
pracownikami, jak i jednostkami Powiatu Sierpeckiego.
Pan Zbigniew Garwacki podziękował za zaufanie. Dodał, iż ma nadzieję, 
że to będzie dobra, owocna współpraca, będzie się starać sprostać oczekiwaniom
1 podołać nowym wyzwaniom.
Pani Ewa Nowakowska powiedziała, że Pan Krzysztof Sobiecki, poprzednik Pana 
Garwackiego bardzo umiejętnie współpracował z Radą i podległymi jednostkami, 
ich dyrektorami. W sytuacjach bardzo kryzysowych zawsze potrafił znaleźć dobre 
rozwiązanie, aby było jak najmniej bolesne dla jednostki podległej. Na zakończenie 
Pani Ewa Nowakowska dodała, że jest to trudna funkcja, ale ma nadzieję, iż Pan 
Garwacki również nauczy się umiejętnie zarządzać finansami i radzić sobie 
w sytuacjach kryzysowych, jak jego poprzednik.
Pan Wojciech Rychter powiedział, że Pan Garwacki powinien sobie zdawać 
sprawę z tego, iż jest teraz pierwszą osobą w Powiecie Sierpeckim, która jest
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odpowiedzialna za wszystko. Starostowie się zmieniają, pracownicy też, ale 
Skarbnik zostaje i musi wypełniać swoją powinność.

Pan Kamil Różański zaprosił wszystkich Radnych na V Diecezjalną Pielgrzymkę 
Strażaków, która odbędzie się 28 sierpnia przy Klasztorze w Sierpcu. Mszy Świętej 
o godzinie 11:00 będzie przewodniczył Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Piotr 
Libera.
Pan Starosta poinformował, że jest V Pielgrzymka Ochotniczych Straży 
Pożarnych na Wzgórzu Loret. Ksiądz Kapelan opiekun strażaków zwrócił się do 
z prośbą o pomoc. Pan Starosta powiedział, że z chęcią to uczynią.
Na zakończenie Pan Starosta zaprosił wszystkich Radnych z rodzinami, znajomymi 
na Dożynki Powiatowo-Gminne w Mochowie, aby wspólnie podziękować za 
tegoroczne plony.

Ad. pkt 8.
Zamknięcie obrad.
Po wyczerpaniu porządku obrad sesji Przewodniczący Rady zamknął XXXVII 
sesję Rady Powiatu w Sierpcu.

Protokołowała

Anna Mazurowska
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Zał. N r ...........do protokołu

z obrad Sesji Rady Powiatu

LISTA OBECNOŚCI zdn. •
R A D N Y C H

RADY POWIATU W SIERPCU

podczas obrad XXXVII nadzwyczajnej sesji w dniu 20 sierpnia 2021 r.

Lp. NAZWISKO I IMIĘ Podpis

1. Burzyński Przemysław
/ ^

2. Chyliński Marek Piotr AM M ckCs___
3. Cześnik Andrzej Sławomir JM
4 Gorzkoś Juliusz

5. Kopczyński Zbigniew
A

6. Korpolińska Małgorzata
Mą k

7. Krystek Sławom ir Grzegorz Ak  ,
8. Laskowski Jan AA-n
9. Nowakowska Ewa Danuta

10. Ocicki Jarosław Andrzej ___
11. Olejniczak Sławom ir Paweł / /  /

12. Pakieła Paweł (n le o t

13. Różański Kamil Jan
0 l(b f

14. Rychter Wojciech Adam
/fM f

15. Szczypecki Sebastian
__

16. Turalski Mariusz

17. Twardowski Dariusz Mieczysław
C M  *



ZaI. N r ........do protokołu

z obrad Sesji Rady Powiatu

Mr XXX Vi 1 - dn ^  ^  y

Sierpc, dnia 17 sierpnia 2021 r.

BRZ.0022.25.2021

ZARZĄD POWIATU 
W SiERPCU

PAN
PRZEMYSŁAW BURZYŃSKI 

PRZEWODNICZĄCY RADY 

POWIATU W SIERPCU

Zarząd Powiatu działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 
£  roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn.zm.) oraz 

§ 13 ust. 4 Statutu Powiatu Sierpeckiego uchwalonego Uchwałą Nr 22.IV.2018 Rady 
Powiatu w Sierpcu z dnia 28 grudnia 2018r. 2011 r. (Dz. U. Woj. Maz. z 2019r. 
poz. 49m.) -  wnosi o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Sierpcu na dzień 
20 sierpnia 2021 r. na godz. 10:00 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza obrad.
2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych Powiatowi na realizację 
zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 202lr.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie 
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sierpeckiego.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze 
darowizny.

£  5. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2021-2035.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu 
Sierpeckiego na 2021 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Sierpeckiego.
8. Zamknięcie obrad.

U Z A S A D N I E N I E

W związku z niezbędnymi zmianami, których należy dokonać w uchwale 
budżetowej Powiatu Sierpeckiego na rok 2021 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej 
na lata 2021-2035 z uwzględnieniem zmian w obszarze świadczeń z Państwowego



Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rzecz mieszkańców powiatu
zasadne jest zwołanie sesji nadzwyczajnej.

Zarząd:
1) Cześnik Andrzej

2) Olejniczak Sławomir

3) Chyliński Marek

4) Krystek Sławomir

5) Twardowski Dariusz

-  Przewodniczący Zarządu

-  członek Zarządu

-  członek Zarządu

-  członek Zarządu

-  członek Zarządu

Podstawą prawną do zw o ln ie n ia  radnego z  zakładu pracy, celem u m o ż liw ien ia  mu udzia łu  w  pracach organów  pow ia tu , 

stanow i art. 22 ust. 1 U stawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie pow ia tow ym  (Dz. U . z 2020r. poz.920 z późn. zm .).



PF^ W 0 D N I C Z ^ C Y  z  o b r a d  S e , J |  p ^ u t u
RADY POWIATU vV,  . v

W SIERPCU Nr z dn.
Sierpc, dnia 18.08.2021 r.

BRZ.0002.8.2021

Zał. Nr . . .3. ...................do protokołu

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 
powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 920 z późn. zm.), § 12 ust. 1 i § 13 ust. 4 Statutu 
Powiatu Sierpeckiego zwołuję obrady XXXVII sesji Rady Powiatu w Sierpcu na 
dzień 20 sierpnia 202lr. tj. piątek na godzinę 10:00. która odbędzie się w sali 
konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza obrad.
2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych Powiatowi na realizację 
zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 202lr.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie 
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sierpeckiego.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze 
darowizny.
5. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2021-2035.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu 
Sierpeckiego na 2021 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Sierpeckiego.
8. Zamknięcie obrad.

PRZEWODNICZĄCY R/MDY

P p z e  m y  s ła w .


