
J^- ^JC ^/J^^

                  UCHWALA NR ^SS.^JlOll

                ZARZADU POWIATU W SIERPCU
                    z dnia 18 maja 2011 roku

w sprawie zmiany w planie finansowym wydatkow budzetu Powiatu
Sierpeckiego na 2011 rok

           Na podstawie art.32 ust. 2
o samorzadzie powiatowym (Dz. U.
art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sie
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z pozn. zm

;. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku,
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z pozn. zm.)
sierpnia 2009 roku o fmansach publicznych
sm.) - uchwala sie, co nastepuje:

Dokonac zmian w planie finansowyni
na rok 2011 zgodnie z zaiacznikiem N

Uchwala wchodzi w zycie z
budzetowym 2011.

  @1.ni wydatkow budzetu Powiatu Sierpeckiego
^r 1 do niniejszej uchwaly.

  @1    2.
dhiem podjecia i obowiazuje w roku

Zarzad:

Przewodniczacy

Czlonek

Czlonek

Czlonek

Czlonek

Jan Laskowski

Marek Gasiorowski

Slawomir Olejniczak

Wojciech Rychler

Krystyna Siwieb
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3) W zakresie spraw obywatelskich:
     a)  udzielanie zezwolen na zbiorki publiczne na terenie powiatu lub jego

         czesci obejmujacej wiecej nizjednq_gmine,
     b) okreslanie zasad udzielania pomocy na zagospodarowanie sie osobom

         przybylym na podstawie wizy repatriacyjnej,
     c) odbieranie zawiadomienia o znalezieniu rzeczy zagubionych, ich

         przechowywanie i poszukiwanie osob uprawnionych do ich odbioru,
     d) wykonywanie zadan powiatu wynikajacych z ustawy o cmentarzach

         i chowaniu zmarlych,
     e) prowadzenie spraw zwiazanych z nadawaniem odznaczen.

4) W zakresie obsSugi kancelaryjnej Starostwa:
     a) wykonywanie zadan kancelarii Starostwa;
     b) zabezpieczenie sprawnego obiegu dokumentow i korespondencji

        Starostwa;
     c) obsluga Sekretariatu Starostwa.

5) W zakresie informatyzacp; /                                                                       */            ^

    a) administrowanie siecia^komputerowa^w Starostwie,
    b) opracowywanie koncepcji informatyzacji Starostwa, organizowanie

       i wdrazaniem nowych rozwiazan i zastosowan informatyki (internet,
       poczta elektroniczna),

    c) dobor sprzetu komputerowego i oprogramowania dia potrzeb wydzialow
       Starostwa,

    d) prowadzenie ewidencji sprzetu komputerowego i oprogramowania oraz
       administrowanie ich skladnikami,

    e) sprawowanie nadzoru nad uzytkowaniem oprogramowania i sprzetu,
       konserwacja sprzetu komputerowego, udzielanie fachowej pomocy
       i doradztwa w tym zakresie na rzecz wydzialow Starostwa,

    f) koordynowanie spraw zwiazanych z zapewnieniem przestrzeganiem
       przepisow ustawy o prawie autorskim, w tym kontrola legalnosci
       oprogramowania,

    g) przygotowywanie projektow wytycznych, instrukcji i wyjasnien dia
       wydzialow w zakresie eksploatowania systemow informatycznych;

    h) wnioskowanie w sprawach usprawnienia organizacji i metod pracy przy
       urzadzeniach informatycznych w poszczegolnych wydzialach oraz
       udzial w pracy z tego zakresu,

    i) organizacja zabezpieczenia i ochrony danych przed zniszczeniem
       i dostepem osob nieupowaznionych,

    j) wspolpraca z podmiotami zewnetrznymi w zakresie eksploatacji
       programow uzytkowych w Starostwie.
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Do podstawowych zadan i kompetencp Referatu Admimstracyjnego nalezy:
    ja.                                  cj                                                   S.                  @ji                                                                           I/die?*/

1) W zakresie obshigi gospodarczej Starostwa:
       a) opracowywanie i realizacja planow w zakresie remontow budynkow

          i lokali Starostwa;
      b) prowadzenie ksiazek obiektow administrowanych przez Starostwo;
      c) wykonywanie funkcji administratora budynkow Starosta, w tym:

         - gospodarowanie lokalami i ich wyposazeniem,
         - zawieranie umow zwiazanych z gospodarki lokalami i dostawa^

            mediow do budynkow,
         - prowadzenie spraw dozoru mienia,
         - zapewnienie estetyki w budynkach Starostwa,
         - utrzymanie czystosci i porzadku w budynkach Starostwa i terenach

             do nich przyleglych;
      d) zaopatrzenie materialowo- techniczne Starostwa oraz nadzor nad

         biezaca^konserwacja^ inwentarza ruchomego;
      e) biezaca konserwacja i remonty instalacji i urzadzen w budynkach

          Starostwa;
      f) wykonywanie czynnosci usiugowych zwiazanych z funkcjaim

         reprezentacyjnymi Starosty;
      g) prowadzenie biblioteki zakladowej,
      h) prowadzenie spraw zwiazanych z eksploatacja^ samochodow

         smzbowych,
      i) prowadzenie spraw zwiazanych z ubezpieczeniem mienia Powiatu

         Sierpeckiego.

2) W zakresie inwestycji i zamowien publicznych:

      a) opracowywanie planow inwestycyjnych powiatu oraz ich realizacja;
      b) przygotowywanie i realizacja procesow inwestycyjnych powiatu;
      c) wnioskowanie do Narodowego i Wojewodzkiego Funduszu Ochrony

         Srodowiska,   PFRON   oraz   innych   funduszy   rzadowych
         i pozarzadowych o pozyskanie srodkow na inwestycje powiatowe,

      d) prowadzenie calosci spraw zwiazanych z wydatkowaniem srodkow
         finansowych na roboty budowlane, dostawy i usmgi - zgodnie
         z Prawem zamowien publicznych,

      e) przygotowywanie informacji, ocen i analiz dot. sytuacji inwestycji,

         remontow,
      f) prowadzenie spraw dot. powolywania, przeksztalcania i hkwidacji

         komunalnych   zakladow   budzetowych   lub   spoiek   prawa
         handloweso;


