Lista jednostek nieodpłatnego
poradnictwa
Znowelizowana w dniu 15 czerwca 2018r. ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej
oraz edukacji prawnej nakłada na starostę od dnia 1 stycznia 2019r. obowiązek
prowadzenia i publikowania listy jednostek nieodpłatnego poradnictwa,
dostępnego dla mieszkańców Powiatu Sierpeckiego.
Lista powinna obejmować w szczególności poradnictwo: rodzinne,
psychologiczne, pedagogiczne, z zakresu pomocy społecznej, w sprawie
rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień, w sprawie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w ramach interwencji kryzysowej, dla
bezrobotnych, dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, a także z zakresu praw
konsumentów, praw dziecka, praw pacjenta, ubezpieczeń społecznych, prawa
pracy, prawa podatkowego, dla osób w sporze z podmiotami rynku finansowego i
inne.
Przedmiotowa lista sporządzona przez starostę ma służyć do udzielania przez
adwokata lub radcę prawnego osobie uprawnionej informacji o możliwości
uzyskania innej stosownej pomocy w jednostkach nieodpłatnego poradnictwa w
przypadku stwierdzenia, że przedstawiony przez osobę uprawnioną problem nie
może być rozwiązany w całości lub części poprzez udzielenie nieodpłatnej
pomocy prawnej, a w szczególności stwierdzenia, że problem nie ma wyłącznie
charakteru prawnego.
Starosta tworząc listę nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców
Powiatu Sierpeckiego musi wskazać w niej centralne instytucje lub ich
jednostki organizacyjne, organizujące od lat poradnictwo specjalistyczne na
podstawie odrębnych uregulowań, w tym także występujące w formie infolinii
tematycznych lub innych środków porozumiewania się na odległość.
Powyższa lista podlega ciągłej aktualizacji, wobec czego w przypadku
zaistnienia jakichkolwiek zmian w świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa
specjalistycznego, podmioty zobowiązane powinny informować Starostę
Sierpeckiego o wprowadzanych zmianach w celu aktualizacji listy.

http://www.sierpc.starostwo.gov.pl/?tree=2800

Warsztaty „Start do kariery”
20 grudnia 2018 r. w Liceum Ogólnokształcącym im. mjra Henryka Sucharskiego
odbyły się warsztaty z cyklu „Start do kariery” organizowane przez firmę

Gumtree.
Mają one na celu przygotowanie młodzieży do podjęcia pracy w przyszłości.
Zajęcia poprowadził trener tej firmy – Marcin Buczyński, absolwent LO i
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uczestnikami szkolenia byli
uczniowie klasy I a i II a.
Spotkanie przybliżyło licealistom pojęcie przedsiębiorczości, a także
uzmysłowiło im, jak istotne w życiu jest posiadanie tej cechy. Warsztaty
poszerzyły umiejętności uczestników w zakresie poprawnego przygotowania CV
oraz efektywnej autoprezentacji, zwłaszcza podczas rozmowy kwalifikacyjnej o
pracę. Szczególnym zainteresowaniem uczniów cieszył się element programu,
dzięki któremu mogli poprzez symulacje spróbować swoich sił w roli
aplikantów.
Lekcja ta z pewnością na długo zapadnie w pamięci młodzieży oraz zaowocuje w
przyszłości sukcesami zawodowymi.
LO Sierpc

IV sesja Rady Powiatu w Sierpcu
Dziś (28.12.) w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu odbyła
się IV sesja Rady Powiatu w Sierpcu.
Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Rady Powiatu – Juliusz Gorzkoś witając
gości i radnych, po czym stwierdził quorum po czym stwierdził quorum i
przyjęto porządek obrad.
Podjęto uchwały:
1. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku
finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w
Sierpcu za III kwartał 2018 roku.
2. w sprawie przyjęcia Powiatowego programu działań na rzecz osób z
niepełnosprawnością na lata 2019-2023.
3. w sprawie upoważnienia w 2019 r. Zarządu Powiatu do zatwierdzania
projektów konkursowych i systemowych zgłaszanych przez Powiat Sierpecki oraz
do wyrażania zgody na uczestnictwo Powiatu Sierpeckiego w roli partnera w
projektach konkursowych i systemowych zgłaszanych przez inne podmioty.
4. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Sierpeckiego na lata 2018-2034.
5. uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu
Sierpeckiego na 2018 rok.
6. uchwały w sprawie ustalenia wydatków budżetu Powiatu Sierpeckiego, które

nie wygasają z upływem 2018 roku oraz określenia planu finansowego i terminu
dokonania tych wydatków.
7. uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Sierpeckiego na lata 2019-2035.
8. w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2019 rok.
9. w sprawie Statutu Powiatu Sierpeckiego.
Podjęto Oświadczenie w sprawie zmniejszenia o 39 liczby łóżek szpitalnych
zarejestrowanych w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność leczniczą –
Księga Rejestrowa nr 000000008233 prowadzona dla SPZZOZ w Sierpcu przez
Wojewodę Mazowieckiego – z liczby 173 łóżek do 134 łóżek.
Radni powołali także przedstawicieli do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
Powiatu Sierpeckiego. Zostali nimi: Zbigniew Kopczyński oraz Kamil Różański.
Dokonano wyboru delegata Powiatu Sierpeckiego do Zgromadzenia Ogólnego
Związku Powiatów Polskich. Został nim starosta sierpecki Mariusz Turalski.
Wybrano również dwóch przedstawicieli Rady Powiatu w Sierpcu którzy będą
powołani jako przedstawiciele Zarządu Powiatu w Sierpcu do prac w Komisji
Konkursowej mającej na celu rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na
realizację w 2019 roku zadań publicznych Powiatu Sierpeckiego przez
organizacje pozarządowe. Zostali nimi: wicestarosta Jarosław Ocicki oraz
Andrzej Cześnik.

IV sesja Rady Powiatu w Sierpcu
Zapraszamy na transmisję na żywo prosto z sali obrad Starostwa Powiatowego w
Sierpcu, gdzie już o 09:00 rozpocznie się IV sesja Rady Powiatu w Sierpcu.
https://www.youtube.com/watch?v=Rrne6UjGv5Q

Kolędowanie z Zatorzem
Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych „Nasze Zatorze” znane jest z
wielu ciekawych, społecznych inicjatyw.

W czwartek 27 grudnia zaprosili mieszkańców miasta Sierpc i powiatu
sierpeckiego do sali widowiskowej Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu na
wspólne kolędowanie. Wśród gości zaproszonych na tę uroczystość był starosta
sierpecki Mariusz Turalski.
fot. Ekstra Sierpc wiadomości lokalne

Spotkanie wigilijne OSP Zawidz
W sobotni wieczór 22 grudnia roku w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w
Zawidzu odbyło się tegoroczne spotkanie opłatkowe strażaków z terenu gminy
Zawidz. W spotkaniu uczestniczyli m.in. Starosta Sierpecki Mariusz Turalski,
Członek Zarządu Powiatu Sierpeckiego Kamil Różański a także Paweł Sekulski zca Komendanta Powiatowego PSP w Sierpcu. Spotkanie wigilijne jest dobrym
momentem na złożenie sobie życzeń, podzielenie się opłatkiem, ale także do
rozmowy w świątecznej atmosferze i dokonania krótkiego podsumowania roku.

Spotkanie Wigilijne Parafii Farnej i
Sierpeckiego oddziału Caritas
21 grudnia odbyło się spotkanie Wigilijne Parafii Farnej i Sierpeckiego
oddziału Caritas w którym wzięli również udział przedstawiciele Akcji
Katolickiej i Stowarzyszenia Rodzin Katolickich.
Gośćmi Spotkania byli m.in. Poseł RP Waldemar Olejniczak, Starosta Sierpecki
Mariusz Turalski, Burmistrz Miasta Sierpc Jarosław Perzyński. Gospodarzem
Spotkania Wigilijnego był ks. Proboszcz Sławomir Zalewski.

Spotkanie opłatkowe Starostwa

Powiatowego w Sierpcu
Dziś (21.12) po raz pierwszy przy wspólnym wigilijnym stole zasiedli
przedstawiciele władz rządowych i samorządowych, księża, przedstawiciele
służb, inspekcji i straży, dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu
sierpeckiego naczelnicy oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Sierpcu.
Zebranych powitał Juliusz Gorzkość Przewodniczący Rady Powiatu w Sierpcu
życząc wszystkim jak najmniej kłopotów w roku przyszłym, żebyśmy mogli
osiągnąć to co sobie zażyczymy oraz byli bardziej wyrozumiali w stosunku do
siebie.
Następnie głos zabrał Dziekan Dekanatu Sierpeckiego – ks. kan. dr Tomasz
Kadziński, który poprosił obecnych aby się na chwilę zatrzymali i zobaczyli w
sobie człowieka oraz Boga i byli choć trochę do Boga podobni.
(…) „Przeżyjmy te święta – choć czasy się zmieniły- jak to pierwsze Boże
Narodzenie – przyjmijmy Boga z miłością tak jak Maryja. Uwierzmy, że jest to
Bóg tak jak pasterze i radujmy się tak jak aniołowie, którzy wyśpiewywali z
radości Bogu. Dla wszystkich więc dobrych i wesołych świąt, miłych spotkań,
ale przede wszystkim zatrzymajmy się, niech będzie też zdumienie nad Bogiem,
który zmienił bieg ludzkości i nas też chce zmieniać” – dodał Dziekan.
Poseł Waldemar Olejniczak przekazał życzenia radości w święta oraz
szczęśliwego nowego roku, aby ten następny rok był udany dla nas wszystkich.
Prosił o przekazanie życzeń świątecznych swoim bliskim.
Starosta Sierpecki Mariusz Turalski podziękował wszystkim obecnym za pracę
jaka została włożona w rozwój powiatu w tym mijającym roku i poprosił o
wsparcie w przyszłym roku – w roku trudnym ale w roku pełnym wyzwań. W którym
będziemy mogli jeszcze ten nasz powiat na wyższy poziom wznieść. Życzył
również zdrowych, wesołych świąt Bożego Narodzenia, spędzonych w gronie
rodzinnym oraz dużo zdrowia na ten przyszły rok.
Po przemówieniach ks. Dziekan. poświęcił opłatki oraz wygłosił modlitwę.
Podczas kolejnej części przełamano się opłatkiem. Był to czas na życzenia i
indywidualne rozmowy oraz poczęstunek i degustację pysznych potraw
wigilijnych.
Wśród zaproszonych gości obecni byli: Waldemar Olejniczak Poseł, Marlena
Mazurska Kierownik Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Płocku, Naczelnik Urzędu
Skarbowego Monika Jarzębska, Dziekan Dekanatu Sierpeckiego – ks. kan. dr
Tomasz Kadziński a także Ks. kan. dr hab. Sławomir Zalewski Proboszcz Parafii
pw. św. Wita, Modesta i Krescencji w Sierpcu.

Spotkanie opłatkowe w ZS nr 1 w
Sierpcu
W czwartek 20 grudnia w Zespole Szkół nr 1 w Sierpcu odbyło się coroczne
spotkanie wigilijne Dyrekcji, nauczycieli, pracowników administracji i
obsługi szkoły.
Wśród zaproszonych gości byli starosta sierpecki Mariusz Turalski oraz
Bogusława Lewandowska naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia Starostwa
Powiatowego w Sierpcu. W atmosferę zbliżających się świąt Bożego Narodzenia
wprowadzili zebranych uczniowie ZS nr 1 śpiewając piękne kolędy i pastorałki.

Wigilia w Szkole Podstawowej nr 2 w
Sierpcu
W czwartek 20 grudnia uczniowie, rodzice, nauczyciele, pracownicy i
przyjaciele Szkoły Podstawowej nr 2 w Sierpcu spotkali się przy wspólnej
Wigilii.

Wśród zaproszonych gości był starosta sierpecki Mariusz Turalski, który
złożył wszystkim zebranym świąteczne życzenia: spokoju, radości i życzliwości
w czasie nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia.
fot. Starostwo Powiatowe w Sierpcu, Szkoła Podstawowa nr 2 w Sierpcu

II SZKOLNY KONKURS Z GRAFIKI I
POLIGRAFII CYFROWEJ – „ Z grafiką za

pan brat”
Dnia 20.12. 2018 r w Zespole Szkół nr 2 w Sierpcu odbyło się rozstrzygnięcie
II Szkolnego Konkursu zorganizowanego przez p. Anetę Kaczyńską, p. Lillę
Olejniczak i p. Małgorzatę Opalską. Celem Konkursu jest zachęcenie uczniów
klas technikum o profilu grafika i poligrafia cyfrowa, do pogłębiania swoich
umiejętności, wiedzy, oraz rozwijania pasji. Pytania obejmowały zakres
wybiegający poza podstawę programową. Dotyczyły min. Dobrej znajomości
obsługi pakietu Adobe przygotowania plików do druku, samego drukowania i
obróbki wydruków, oraz projektowania graficznego. Pierwsza część konkursu
składała się z 30 pytań zamkniętych.
Najwyżej ocenieni uczniowie, przystąpili do drugiego etapu konkursu, do
części praktycznej.
W imieniu Dyrekcji i Organizatorów serdecznie gratulujemy.
Laureaci konkursu:
I MIEJSCE – Piotr Maciejewski kl. III TCPG
II MIEJSCE – Łukasz Morański kl. III TCPG
III MIEJSCE – Anna Maciejewska kl. II TG
III MIEJSCE – Mateusz Kopczyński kl. III TCPEG
Specjalne wyróżnienie otrzymał uczeń II klasy TG – Paweł Filant
Wyróżnienia:
Milena Gołębiewska kl. II TG
Jakub Szymański kl. II TG
Kacper Olszewski kl. II TG
Łukasz Radomski kl. II TG
Damian Cielicki kl. III TCPG
Krzysztof Krajewski kl. III TCPG
Adam Górecki KL. III TCPG
W imieniu Dyrekcji i Organizatorów serdecznie gratulujemy.

Życzenia Świąteczne !

