
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 2020

Nr sprawy 33

S P R A W A
PROTOKÓŁ NR 72.2020 Z POSIEDZENIA

ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

w dniu 30 listopada 2020r.

Rozpoczęto 30 listopada 2020 r.

Zakończono 30 listopada 2020 r.



PROTOKÓŁ Nr 72.2020
Z POSIEDZENIA

ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
w dniu 30 listopada 2020 r.

Przewodniczył: Andrzej Cześnik - Starosta Sierpecki
Protokołowała: Katarzyna Tomaszewska - podinspektor w Biurze Rady i Zarządu
Powiatu.

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

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 10:00.

W posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyli:
1. Krzysztof Sobiecki - Skarbnik Powiatu.
2. Ryszard Dobiesz - Sekretarz Powiatu.
3. Magdalena Piotrowska - Naczelnik Wydziału Organizacji i Nadzoru.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru oferty na powierzenie organizacji
pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia jednego
punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
oraz edukacji prawnej w Powiecie Sierpeckim w 2020 roku.
4. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu
Sierpeckiego na 2020 r.
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie posiedzenia.
/porządekposiedzenia stanowi załącznik nr 2 do mniejszego protokołu/

Ad.pkt. l Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu dokonał Starosta Sierpecki Pan Andrzej

Cześnik witając biorących udział w posiedzeniu członków Zarządu Powiatu
(stan członków uczestniczących w posiedzeniu - 5).

Ad. pkt 2 Przyjęcie porządku obrad
Członkowie Zarządu jednogłośnie przyjęli porządek posiedzenia.



Ad. pkt. 3 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru oferty na powierzenie organizacji
pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia jednego
punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
oraz edukacji prawnej w Powiecie Sierpeckim w 2020 roku

Starosta Pan Andrzej Cześnik poinformował, iż Naczelnik Wydziału
Organizacji i Nadzoru Pani Magdalena Piotrowska wystąpiła z wnioskiem o podjęcie
w/w uchwały, /wniosek stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu!,

Obecna na posiedzeniu Pani Magdalena Piotrowska wyjaśniła, że w wyniku
ogłoszonego konkursu wpłynęły cztery oferty. Pierwsza z nich wpłynęła z Fundacji
Instytut Zmian z Warszawy, druga z Fundacji Togatus PRO BONO z Olsztyna,
trzecia z Fundacji Gołębie Serce z Rzeszowa i czwarta ze Stowarzyszenia Mazowsze
Razem z Łętowa. W dniu 23.11.2020 r. Komisja dokonała otwarcia i oceny ofert.
Komisja w składzie: Pan Marek Chyliński, Pan Sławomir Olejniczak, Pani
Magdalena Piotrowska, Pani Anna Trzeciak oraz Pan Zbigniew Czajkowski uznała,
że ofertą spełniającą wszystkie oczekiwania jest oferta Stowarzyszenia Mazowsze
Razem, Łętowo 3, 09-470 Bodzanów. Stowarzyszenie to ma duże doświadczenie
w prowadzeniu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa i mediacji.
Są to młodzi adwokaci i radcowie prawni, którzy prowadzili nieodpłatną pomoc
prawną w zeszłym roku w Starostwie. Co ważne, cała dotacja od Wojewody, która
jest przeznaczana temu Stowarzyszeniu wystarcza w całości. Została oceniona
najwyżej przez poszczególnych członków komisji. Wobec powyższego komisja
proponuje, aby wyłonić to Stowarzyszenie do współpracy na 2021 r. z uwagi na to, że
dotychczasowa współpraca układała się bardzo dobrze.

Do Pani Magdaleny Piotrowskiej zwrócił się Pan Dariusz Twardowski pytając,
czy w ubiegłym roku Stowarzyszenie Mazowsze Razem z Łętowa również
świadczyło usługi w Starostwie?

Pani Magdalena Piotrowska odpowiedziała, że tak. Usługi te będzie świadczyć
do 31 grudnia 2020r., ponieważ do tego czasu zawarta jest z nim umowa. Dodała, że
usługi te świadczone są już po raz drugi, teraz w 2021 r. będą po raz trzeci.

Pan Sławomir Krystek zapytał, czy cena przedstawiona w ofercie tego
Stowarzyszenia była najniższa?

Pani Magdalena Piotrowska odpowiedziała, że w ofercie została zawarta
informacja odnośnie tego, że cała dotacja jest przeznaczona na wynagrodzenia plus
wszystkie pochodne koszty. Wyjaśniła, że głównie to zaważyło na tym, że oferta ta
została wybrana. Pozostałe fundacje jeszcze dodatkowo ponoszą koszty na materiały
biurowe czy sprzęt dla radców.



Pan Dariusz Twardowski zapytał, czy godziny udzielania porad w tych
punktach w poszczególnych gminach pozostaną bez zmian?

Pani Magdalena Piotrowska odpowiedziała, że ustawa stanowi, iż pomoc
prawna musi być świadczona codziennie przez cztery godziny dziennie.
Niekoniecznie pomoc ta musi być świadczona w godzinach od 10:00 do 14:00. Do tej
pory ustalane były godziny tych usług w godzinach pracy poszczególnych urzędów,
czyli tam gdzie znajduje się siedziba takiego punktu nieodpłatnej pomocy.

Sekretarz Powiatu dodał, że wójt danej gminy może wnioskować o zmianę
godzin świadczenia usług, po czym można podjąć rozmowę na ten temat z szefem
Stowarzyszenia. Powiedział, że nie ma żadnych uwag do funkcjonowania tego
Stowarzyszenia w latach ubiegłych.

Pan Dariusz Twardowski zapytał, czy podmiot prowadzący punkt pomocy
prawnej przedkłada sprawozdanie ze swojej działalności?

Pani Magdalena Piotrowska odpowiedziała, że tak. Podmiot taki musi się
rozliczyć. Sprawozdania takie muszą być przedłożone do wglądu.

Pan Dariusz Twardowski zapytał, czy spływają jakieś informacje odnośnie
tego, czy mieszkańcy danej gminy bądź wójt jest zadowolony z działalności
podmiotu świadczącego usługi porad?

Pani Magdalena Piotrowska odpowiedziała, że od mieszkańców nie. Spływają
jedynie miesięczne zestawienia, które informują o tym, ile osób skorzystało
z poradnictwa.

Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się
z dokumentami jednogłośnie (5-za) podjęli:

UCHWAŁĘ NR 386.72.2020
w sprawie wyboru oferty na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej
działalność pożytku publicznego prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej
pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji
prawnej w Powiecie Sierpeckim w 2021 roku /załącznik nr 4 do niniejszego
protokołul.

Uwag i pytań nie było.

Ad. pkt. 4 Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwalę w sprawie uchwalenia Budżetu
Powiatu Sierpeckiego na 2020 r.



Skarbnik Powiatu Pan Krzysztof Sobiecki przedstawił projekt uchwały
zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2020
r. /załącznik nr 5 do niniejszego protokołul.

Pan Dariusz Twardowski powiedział, że ostatnio dużo słyszy się na temat
wstrzymania wypłat tzw. trzynastego wynagrodzenia.

Pan Krzysztof Sobiecki powiedział, że dotyczy to administracji rządowej,
a nie samorządowej.

Wobec powyższego członkowie; Zarządu Powiatu po zapoznaniu się
z dokumentami jednogłośnie (5-za) podjęli:

UCHWAŁĘ NR 387.72.2020
zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na
2020 r. (załącznik nr 6 do niniejszego protokołul.

Uwag i pytań nie było.

Na tym posiedzenie Zarządu Powiatu zakończono.

Protokołowała

Katarzyna Tomaszewska

Zarząd

Andrzej Cześnik

Sławomir Olejniczak

Sławomir Krystek

Dariusz Twardowski,

Marek Chyliński



Zat. Nr »! do protokołu
z posiedzenia Zarztdu Powiatu

LISTA OBECNOŚCI
CZŁONKÓW ZARZĄDU POWIATU

W SIERPCU

na posiedzeniu w dniu 30 listopada 2020 r.

L.p. Nazwisko i imię Funkcja Podpis

1. Andrzej Cześnik Starosta

2. Sławomir Olejniczak Wicestarosta

3. Sławomir Krystek Członek

4. Marek Chyliński Członek

5. Dariusz Twardowski Członek



ZARZĄD POWIATU
W SIERPCU

BRZ.002233.2020

Zał. Nr ....,£'........ do protonom
z postoi? •-?•& -iu Powiatu

Sierpc, dnia 27.11.2020 r.

Działając na podstawie § 76 ust l Statutu Powiatu Sierpeckiego (Dz. Urz.
Woj. Maź. z 2020 r. póz. 920), zapraszam na 72 posiedzenie Zarządu Powiatu, które
odbędzie się w dniu 30 listopada 2020 r. o godz. 10:00 w Starostwie Powiatowym
w Sierpcu.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru oferty na powierzenie organizacji pozarządowej
prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenie jednego punktu nieodpłatnej
pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej
w Powiecie Sierpeckim w 2020r.
4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu
Sierpeckiego na rok 2020r.
5. Sprawy różne.
6. Zaniknięcie posiedzenia.
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