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                    UCHWALA Nr ^A/.^P.o.^Oll

                  ZARZ^DU POWIATU W SIERPCU
                      z dnia 27 kwietnia 2011 roku

w sprawie przekazania Radzie Powiatu w Sierpcu Sprawozdania
finansowego Powiatu za 2010 rok

          Na podstawie art.32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku,
o samorzadzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z pozn. zm.)
art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z poz. zm.) - uchwala sie, co nastepuje:

Przekazac Radzie Powiatu w Sierpcu sprawozdanie finansowe Powiatu
za 2010 rok - celem zatwierdzenia.

Wykonanie uchwaly powierza sie Przewodniczacemu Zarzadu.

3.

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.

Zarzad:

Przewodniczacy

Czlonek

Czlonek

Czlonek

Czlonek

Jan Laskowski

Marek Gasiorowski

Slawomir Olejniczak

Wojciech Rychter

Krystyna Siwiec
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                    UCHWALA NR .A.3./...S.../11

                 ZARZ^DU POWIATU W SIERPCU
                   z dnia .^^Cm^.. 2011 r.

w sprawie przeprowadzenia analizy poniesionych w 2010 r. wydatkow na
wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokosci srednich
wynagrodzen oraz sredniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na
poszczegolnych   stopniach   awansu   zawodowego   w   szkolach
prowadzonych przez Powiat Sierpecki.

         Na podstawie @ 30a ust. 1 w zwiazku z art. 9 Id pkt. 2 ustawy Karta
Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674
z pozn. zm.) - uchwala sie, co nastepuje:

                                @1.
Przeprowadzono   analize   poniesionych   w   2010   r.   wydatkow
na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokosci srednich
wynagrodzen oraz sredniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli
na poszczegolnych stopniach awansu zawodowego w szkolach prowadzonych
przez Powiat Sierpecki.

                                @2.
W terminie do dnia 10 lutego 2011 r. zostanie sporzadzone sprawozdanie za
rok 2010 z wysokosci srednich wynagrodzen nauczycieli na poszczegolnych
stopniach awansu zawodowego w szko-lach i placowkach prowadzonych
przez Powiat Sierpecki.

                                @3.
Wykonanie uchwaly powierza sie Naczelnikowi Wydziahl Oswiaty, Rozwoju
i Spraw Spotecznych.

                                @4.
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.

Zarzad;

1. Jan Laskowski - Przewodniczacy

2. Marek Gasiorowski - Cztonek

3. Stewomir Olejniczak - Cztonek

4. Wojciech Rychter - Czlonek

5. Krystyna Siwiec - Cztonek
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                     UCHWALA ...&5./...2../2011

                  ZARZ^DU POWIATU W SIERPCU
                     z dnia ^Q.^^miQ. 2011 r.

w sprawie wyrazenia opinii do Planu Dziatania Systemu Panstwowego
Ratownictwa Medycznego dia Wojewodztwa Mazowieckiego

Na podstawie art. 21 ust. 7 ustawy o Panstwowym Ratownictwie Medycznym
z dnia 8 wrzesnia 2006 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 191, poz. 1410 z pozn. zm.)
oraz @ 60 ust. 2 Statutu Powiatu Sierpeckiego z dnia 25 kwietnia 2002 r.
(Dz. Urz. Wojewodztwa Mazowieckiego z dnia 2 lipca 2002r. Nr 173, poz.
3826 z pozn. zm.) - uchwala sie, co nastepuje:

                                  @1.
Zarzad Powiatu w Sierpcu wyraza negatywna^ opinie do Planu Dzialania
Systemu Panstwowego Ratownictwa Medycznego dia Wojewodztwa
Mazowieckiego.
Zaproponowany przez Wojewode Mazowieckiego nowy plan organizacji
ratownictwa medycznego oparty na utworzeniu duzych rejonow operacyjnych
gmpujacych po kilka powiatow zaktada polepszenie sprawnosci dzialania
systemu poprzez koncentracje zarzadzania wiekszq_ ilosciq, zespotew
ratowniczych. Trudno zaprzeczyc, ze w przypadkach duzych zdarzen
koncentracja duzych sit pod jednym kierownictwem moze ulatwiac
kierowanie akcjq_ratownicza^. Takie potrzeby wystepuja^ sporadycznie. Dia nas
rownie wazna jest codziennosc, ktora w okresie Polski samorzadowej ulegia
diametralnej poprawie i diatego zashiguje na ochrone.

Nowy system ma naszym zdaniem wiecej wad niz zaiet. Przede wszystkim
odrywa system ratownictwa z obszaru odpowiedzialnosci szpitali i zarazem
samorzadow. Przez to wytacza go z oceny spotecznosci lokalnych. System
zarzadzania pozbawiony mechanizmu motywacji, wynikajacego z oceny
wybieralnych przez spokcznosci powiatowe i gminne, wtadz samorzadow^^ch
stanie sie niewydolny. Taki system juz istnial w oparciu o byle
49 wojewodztw i poddawany byi: powszechnej krytyce.

Za system bezpieczenstwa w powiecie odpowiada starosta, ktorego pozbawia
sie podstawowego narzedzia w zarzadzaniu kryzysowym.

Kontrakty szpitali z NFZ zmaleja^ na ogot o kilka milionow zh To nie moze
bye dia nas korzystne, tym bardziej, ze koszty zatrudnienia, utrzymania



pojazdow, czesciowo pozostana.

Uwazamy, ze obecny system mozna usprawnic, pozostawiajac jednak nadzor
szpitali nad ratownictwem medycznym. Powiaty zorganizowaly, przewaznie
na bazie PSP, powiatowe centra powiadamiania, znakomicie znajace
specyfike terenu. Wystarczy tym centrom zapewnic lacznosc w jednym
wojewodzkim lub krajowym centrum koordynacji. Codzienna praca
powiatowych centrow zapewnia wysoki standard obstugi i optymalnosc
ekonomiczna^. Jedno wojewodzkie lub nawet krajowe centrum, obshigiwane
przez pracownikow znajacych jezyki obce, dzialajace wylacznie na zasadzie
pomocniczosci dia centrow powiatowych, jest najlepszq_ gwarancjq_ poprawy
sprawnosci systemu i pozostaje w zgodzie z europejskimi tendencjami.

Proponujemy, aby poprawe dzial:ania ratownictwa medycznego na Mazowszu
rozpocza^c  od uruchomienia wojewodzkiego  centrum  koordynacji,
sprawdzenie jego efektywnosci i sprawnosci, jakojednostki pomocniczej dia
centrow powiatowych dziatajacych obecnie w kazdym powiecie.

                                  @2.
Zobowiazuje sie Staroste Sierpeckiego do przekazania w/w opinii
Wojewodzie Mazowieckiemu.

                                  @3.
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.

Zarzad:
   1 .Jan Laskowski - Przewodniczacy

   2.Marek Gasiorowski - czl-onek

   3.Slawomir Olejniczak - czlonek

   4.Wojciech Rychter- cztonek

   5.Krystyna Siwiec - cztonek
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(rok, miesi^c, dzien)
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Adresat
REGIONALNAIZBAOBRACHUNKOWA

NumeridentyfikacyjnyREGON
;fe^?a'fcffis?@^@^^S'^-@^v^ Wyslacbezpismaprzewodniego

Stanna
koniecroku

poprzedniego

Stanna
koniecroku
biezacego

1.Funduszjednostkinapoczatekokresu(BO) 26841387,160 ;34453224,^'

11.Zwi^kszeniafunduszu(ztytutu) 57268077,50 54431032,04

11.1.Zyskbilansowyzarokubiegty :.i"sNaigia?,^ L'^^,4^^

II.2.Zrealizowanewydatkibudzetowe
r^^-gl^ siN^li^

II.3.Dotacje,srodkinainwestycje,odpisyzwynkufinansowegonainwestycje @.-3-i6AO^,56 ^@^2^%%W

II.4.Aktualizacjasrodkowtrwatych 0,08 '@@'@"":-:-9,@0

II.5.Nieodptatnieotrzymanesrodkitrwateiinwestycje 229446^,05 ,2:t969S'iQB

II.6.Aktywaprzejeteodzlikwidowanych(potaczonych)jednostek ';'@.';..XOO .-,.';'""""@'''^.Otafi

II.7.Srodkiobrotoweotrzymanewramachcentralnegozaopatrzenia @,@;.^,^@:.@,0^130̂j^^^

U.S.Pozostateodpisyzwynikufinansowegozarokbiezacy ....,^,Y@.ftoo ^...y^M

II.9.Innezwiekszenia l@@i"@';."]g9^i^ ^^Ji4S^S^

III.Zmniejszeniafunduszujednostki(ztytutu) 49756240,33 49594792,70

111.1.Stratazarokubiegly 168397,03 189329,22

III.2.Zrealizowanedochodybudzetowe 40606575,56 ,.41468466i48

III.3.Rozliczeniewynikufinansowegoisrodkowobrotowychzarokubiegty
--'@''-@^.^'-@Sf

^^."@''.Q.OO

III.4.Dotacjeisrodkinainwestycje
\^M-.^^s3yfy,

l;;.6^p^a

III.5.Pokrycieamortyzacji '^'irWis^ s'iMftiii

III.6.Aktualizacjasrodkowtrwatych @:.-.-Q,SO !^'@@:7-y^Q

III.7.Wartoscsprzedanychinieodptatnieprzekazanychsrodkowtrwalychiinwestycji 146096.0,48 0.00

III.8.Pasywaprzejeteodzlikwidowanych(pota.czonych)jednostek /,-..^NQ
a.....fe...,,;:iiS.,^;.,.^

III.9.Srodkiobrotoweprzekazanewramachcentralnegozaopatfzenia .@@/.@@.'.^s^ W^SSil

111.10.Innezmniejszenia :::^'^5:Whys. g^^glgl^

IV.Funduszjednostkinakoniecokresu(BZ)(poz.l+ll-lll) 34453224,77 39289464,11

V.Wynikfinansowynettozarokbiezqcy(+,-) 7247149,63 5064555,92

V.1.zysknetto :^(r478,85 .,S16@,^@8

V.2.stratanetto(-) -189329,22 -101377,76

@,Nadwyzkadochodowwtasnychjednostekbudzetowych,nadwyzkasrodkbwobrotowychzaktadow
budzetowych,odpisyzwynikufinansowegogospodarstwpomocniczychjednostekbudzetowych 6,00 ::'-\"^.fW

VII.Fundusz(poz.lV+.-V-VI) 41700374,40 44354020,03
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   UCHWALA .A?..l..<f@/1011

ZARZADU POWIATU W SIERPCU
    z dnia ..:?.<'. stycznia 2011 r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu
uchwaty zmieniajacej  Uchwate Budzetowa Powiatu Sierpeckiego
na rok 2011

      Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorzadzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z pozn. zm.)
@ 55 ust. 2 pkt 1  Statutu Powiatu Sierpeckiego ( Dz. Urz. Woj. Maz.
z dnia 2 lipca 2002r. Nr 173, poz. 3826 z pozn. zm. ) - uchwala sie,
co nastepuje:

                                  @1.
Wniesc pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projekt uchwaty zmieniajacej
Uchwale Nr 25/III/10 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 gmdnia 2010 roku
w sprawie uchwalenia Budzetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2011.

                                  @2.
Wykonanie uchwafy powierza si? Przewodniczacemu Zarzadu.

                                  @3.
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.

Zarzad:

1. Jan Laskowski - przewodniczacy

2. Marek Gasiorowski - czlonek

3. Stawomir Olejniczak - czlonek

4. Wojciech Rychter- czkmek

5. Krystyna Siwiec - czlonek


