
ZARZAD POWIATU

 w Sierpcu ul. Swietokrzyska 2 a

Biuro Rady i Zarzadu Powiatu                  Rok 2011

Nrsprawy 11

SPRAWA
PROTOKOL NR 15/2011 Z POSIEDZENIA

  ZARZ^DU POWIATU W SIERPCU
    W DNIU 11 MARCA 2011 ROKU

Rozpocz^to 11 marca 2011 roku

Zakohczono 11 marca 2011 roku



   PROTOKOL NR 15/11
       Z POSIEDZENIA

ZARZADU POWIATU W SIERPCU
    w dniu 11 marca 2011 roku

Przewodniczyl: Pan Jan Laskowski - Starosta Sierpecki
Protokotowata: Dominika Pawlowska - inspektor w Biurze Rady i Zarzadu Powiatu.

Na stan 5 czlonkow w posiedzeniu uczestniczylo 5 zgodnie z zaiaczona, lista,
obecnosci, ktora stanowi zaiacznik nr 1 do niniejszego protokolu.

Spoza grona czlonkow zarzadu w posiedzeniu uczestniczyli:
   1) Pani Agnieszka Malanowska - Sekretarz Powiatu,
   2) Pan Stanislaw Pijankowski - Skarbnik Powiatu.
   3) Pani Izabela Jagodzinska - Wiceprzewodniczaca Rady Powiatu w Sierpcu.

Porzadek posiedzenia:
   1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocnosci.
   2. Przyjecie porzadku obrad.
   3. Podjecie uchwaly w sprawie zakwalifikowania wychowanki rodziny zastepczej

     do mieszkania chronionego.
   4. Podjecie uchwaly w sprawie wyrazenia zgody na realizacje projektu

     systemowego wspolfmansowanego z EFS w ramach POKL 2007-2013
     Priorytet VII Promocja integracji spolecznej, Poddzialanie 7.1.2 Rozwoj
     i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie

   5. Podjecie uchwaly w sprawie wyrazenia zgody na udzielenie zamowienia
     publicznego na zakup emulsji asfaltowej do remontow czastkowych drog
     powiatowych w 2011 roku.

   6. Podjecie uchwaly w sprawie wyrazenia zgody na zakup grysu bazaltowego do
     remontow czastkowych drog powiatowych w 2011 roku.

   7. Podjecie uchwaly w sprawie wyrazenia zgody na zakup pospoiki do remontow
     drog powiatowych - gruntowych w 2011 roku.

   8. Podjecie uchwaly w sprawie wyrazenia zgody na zakup kruszywa plukanego
     frakcji 2-8 do remontow czastkowych drog powiatowych w 2011 roku.

   9. Podjecie uchwaly w sprawie wyrazenia zgody na zakup znakow drogowych do
     ustanowienia na drogach powiatowych w 2011 roku.

   10. Podjecie uchwaly w sprawie wyrazenia zgody na zlecenie biezacego
     utrzymania drog powiatowych - gruntowych przy uzyciu rowniarki w 2011
     roku.

   11. Sprawy rozne.



Ad. pkt 1.
Otwarcia posiedzenia dokonal Pan Jan Laskowski - Starosta Sierpecki witajac
bioracych udzial w posiedzeniu czlonkow Zarzadu, Sekretarza oraz Skarbnika
Powiatu.
Stwierdzil rowniez odpowiednie quorum do podejmowania prawomocnych uchwal.

Ad pkt 2.

Czlonkowie Zarzadu Powiatu jednoglosnie przyjeli porzadek obrad, ktory stanowi
zaiacznik nr 2 do niniejszego protokolu.

Ponadto Pan Starosta przedstawil realizacje ustalen z posiedzenia Zarzadu Powiatu
w Sierpcu w dniu 2 marca 2011 roku.
1. Zainteresowane podmioty zostaly poinformowane, ze Zarzad Powiatu w Sierpcu
nie widzi mozliwosci przejecia przez Powiat Sierpecki drogi publicznej laczacej
miejscowosc Borkowo Wielkie z miastem Sierpc, przebiegajacej na terenie gm.
Sierpc oraz Miasta Sierpc.
Powiat Sierpecki posiada w swym zarzadzie lacznie 429 km drog powiatowych,
z  czego  wiele  odcinkow drog wymaga remontu  badz  przebudowy
- w celu zapewnienia bezpieczenstwa i poprawieniu jakosci zycia, co wiaze sie
z ogromnymi nakladami finansowymi.
Jednakze nadmieniono, ze majac na uwadze utrzymanie ciagu komunikacyjnego
pomiedzy drogami gminnymi, powiatowymi i miejskimi deklaruje wole wspolpracy
z Wojtem Gminy Sierpc oraz Burmistrzem Miasta Sierpc - celem poprawy stanu
technicznego drogi laczacej miejscowosc Borkowo Wielkie z miastem Sierpc .

2. Zarzad Drog Powiatowych w Sierpcu zostal zobowiazany do przygotowania:
      1) wykazu drog z terenu Powiatu Sierpeckiego, ktore w roku 2011 beda,
      wymagaly podjecia prac remontowych przy pomocy remontera,
      2) informacji, ktory z Wojtow Gmin Powiatu Sierpeckiego bylby
      zainteresowany ziozeniem wniosku w ramach IV edycji Narodowego
      Programu Przebudowy Drog Lokalnych?
      3) na jakich odcinkach Wojtowie Gmin Powiatu Sierpeckiego chcieliby, aby
      zostaly podjete dzialania majace na celu odmulanie i oczyszczanie rowow wraz
      z wycinka^ krzakow i trawy oraz naprawa^ przepustow oraz najakich odcinkach
      powinny zostac sciete skarpy poboczy?
      4) planu inwestycji drogowych na 3 lata w ramach porozumienia
      o wspolfmansowaniu z poszczegolnymi Gminami.

Ad. pkt 3.
Pan Starosta poinformowal, iz Pani Agnieszka Gorczyca Kierownik Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu wystapila z wnioskiem o podjecie uchwaly



w sprawie zakwalifikowania wychowanki rodziny zastepczej do mieszkania
chronionego /Wniosek stanowi zaiacznik nr 3 do niniejszego protokolu/.
Pan Starosta nadmienil, ze przedmiotowy wniosek dotyczacy zakwalifikowania
wychowanki rodziny zastepczej do mieszkania chronionego, zostal pozytywnie
zaopiniowany przez Komisje Spraw Spolecznych na posiedzeniu w dniu 2 marca
2011roku.
Czlonkowie Zarzadu po zapoznaniu sie z przedlozonymi dokumentami jednoglosnie
podjeli

                         UCHWALE Nr 80/15/11
          w sprawie zakwalifikowania wychowanki rodziny zastepczej

                          do mieszkania chronionego
            /Uchwala stanowi zaiacznik nr 4 do niniejszego protokolu/.

Ad. pkt 4.
Pan Starosta poinformowal, iz Pani Agnieszka Gorczyca Kierownik Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu wystapila z wnioskiem o podjecie uchwaly
w sprawie wyrazenia zgody na realizacje w 2011 roku projektu systemowego
wspolfinansowanego z EFS w ramach POKL 2007-2013, Priorytet VII Promocja
integracji spolecznej, Poddzialanie 7.1.2 Rozwoj i upowszechnianie integracji przez
powiatowe centra pomocy rodzinie /Wniosek stanowi zaiacznik nr 5 do niniejszego
protokolu/.
Pan Starosta nadmienil, ze calkowita wartosc projektu wynosi 350.000 PLN (100%),
a wklad wlasny bedzie stanowil 10,5% wartosci projektu tj. 36.750 PLN i zostanie
pokryty ze srodkow budzetu Powiatu Sierpeckiego.

Czlonkowie Zarzadu po zapoznaniu sie z przedlozonymi dokumentami jednoglosnie
podjeli

                         UCHWALE Nr 81/15/11
        w sprawie wyrazenia zgody na realizacje projektu systemowego

  dofinansowanego z EFS w ramach POKL 2007-20013, priorytet VII Promocja
  integracji spolecznej, Poddzialanie 7.1.2 Rozwoj i upowszechnianie aktywnej

              integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie
            /Uchwala stanowi zaiacznik nr 6 do niniejszego protokolu/.

Ad. pkt 5, 6, 7, 8, 9,10.
Pan Starosta poinformowal, iz Pan Artur Obrebski p.o. Kierownika Zarzadu Drog
Powiatowych w Sierpcu wystapil z wnioskiem o podjecie uchwal dotyczacych:

      1)wyrazenia zgody na udzielenie zamowienia publicznego na zakup emulsji
      asfaltowej do remontow czastkowych drog powiatowych w 2011 roku,
      2)wyrazenia zgody na zakup gryzu bazaltowego do remontow czastkowych



      drog powiatowych w 2011 roku,
      3)wyrazenia zgody na zakup pospoiki do remontow drog powiatowych -
      gruntowych w 2011 roku,
      4)wyrazenia zgody na zakup kruszywa ptukanego frakcji 2-8 do remontow
      czastkowych drog powiatowych w 2011 roku,
      5)wyrazenia zgody na zakup znakow drogowych do ustanowienia na dogach
      powiatow^ych w 2011 roku,
      6)wyrazenia zgody na zlecenie biezacego utrzymania drog powiatowych -
      gruntowych przy uzyciu rowniarki w 2011 roku

 /Wniosek stanowi zaiacznik nr 7 do niniejszego protokolu/.
Pan S.Olejniczak, chcialby, aby zostala wyjasniona kwestia: czy w przedstawionych
projektach uchwal dotyczacych:

      1)zakupu gryzu bazaltowego do remontow czastkowych drog powiatowych
      w2011 roku,
      2)zakupu kruszywa plukanego frakcji 2-8 do remontow cza^stkowych drog
      powiatowych

  nie nastepuje dzielenie zamowienia publicznego?
Pan Sekretarz powiedziala, ze projekty uchwaly przedlozone do rozpatrzenia
Zarzadowi Powiatu przez Zarzad Drog Powiatowych w Sierpcu, zyskaly pozytywna,
opinie radcy prawnego Pana Jerzego Trochimczyka. Jednakze w zwiazku z uwagami
czlonka Zarzadu Powiatu, niniejsza sprawa ponownie zostanie przedyskutowana z
radca, prawnym. Jezeli mecenas przychyli sie do uwag Pana S.Olejniczaka wowczas
Zarzadowi Powiatu ponownie zostana^ przedlozone spome projekty uchwal, celem ich
podjecia. Natomiast uchwaly Zarzadu Powiatu, ktore zostana.podjete na posiedzeniu
w dniu 11 marca 2011 roku, ktore po ponownej analizie radcy prawnego okaza^ sie
niezgodne z prawem zamowien publicznych, zostana,uchylone.

Czlonkowie Zarzadu po zapoznaniu sie z przedlozonymi dokumentami jednoglosnie
podjeli

                         UCHWALE Nr 82/15/11
       w sprawie wyrazenia zgody na udzielenie zamowienia publicznego

            na zakup emulsji asfaltowej do remontow czastkowych
                        drog powiatowych w 2011 roku

            /Uchwala stanowi zaiacznik nr 8 do niniejszego protokolu/.

                         UCHWALE Nr 83/15/11
       w sprawie wyrazenia zgody na udzielenie zamowienia publicznego

            na zakup gryzu bazaltowego do remontow czastkowych
                        drog powiatowych w 2011 roku

            /Uchwala stanowi zaiacznik nr 9 do niniejszego protokolu/.



                       UCHWALE Nr 84/15/11
     w sprawie wyrazenia zgody na udzielenie zamowienia publicznego

na zakup pospotki do remontow drog powiatowych - gruntowych w 2011 roku
          /Uchwala stanowi zaiacznik nr 10 do niniejszego protokolu/.

                       UCHWALE Nr 85/15/11
     w sprawie wyrazenia zgody na udzielenie zamowienia publicznego

  na zakup kruszywa ptukanego frakcji 2-8 do remontow czastkowych drog
                        powiatowych w 2011 roku

          /Uchwala stanowi zaiacznik nr 11 do niniejszego protokolu/.

                       UCHWALE Nr 86/15/11
     w sprawie wyrazenia zgody na udzielenie zamowienia publicznego

             na zakup znakow drogowych do ustanowienia na
                    drogach powiatowych w 2011 roku

          /Uchwala stanowi zaiacznik nr 12 do niniejszego protokolu/.

                       UCHWALE Nr 87/15/11
     w sprawie wyrazenia zgody na udzielenie zamowienia publicznego
     na zlecenie biezacego utrzymania drog powiatowych - gruntowych

                    przy uzyciu rowniarki w 2011 roku
         /Uchwala stanowi zaiacznik nr 13 do niniejszego protokolu/.

Ad. pkt 11. Sprawy rozne.
Pani K.Siwiec zwrocila uwage, ze bedac czlonkiem Zarzadu Powiatu III kadencji na
jednym  z  posiedzen  Zarzadu  zostalo  ustalone,  ze  Dyrektorzy  szkol
ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Sierpecki powinni ustalic jeden
dzien tzw. Dni Otwartych.
Pan Wicestarosta powiedzial, ze zwroci uwage na sprawe organizacji tzw. Dni
Otwartych    przez    szkoly    prowadzone    przez    Powiat    Sierpecki.
Ponadto Pan Wicestarosta poinformowal, ze dnia 10 marca 2011 roku odbylo sie
spotkanie z Dyrektorami szkol i placowek oswiatowych prowadzonych przez Powiat
Sierpecki. Na najblizsze posiedzenie Zarzadu Powiatu zostanie przedlozona
czlonkom Zarzadu do rozpatrzenia uchwala porzadkujaca rekrtitacje miodziezy
do szkol prowadzonych przez Powiat Sierpecki.
Do dnia 19 kwietnia 2011 roku Dyrektorzy szkol prowadzonych przez Powiat
Sierpecki, zostali zobowiazani do przygotowania arkuszy organizacyjnych na rok
2011/2012.
Ponadto majac na uwadze usprawnienie dojazdu miodziezy z terenu Powiatu
Sierpeckiego do szkol prowadzonych przez Powiat - zostana_ podjete rozmowy
z przewoznikami w celu korzystniejszego dopasowania kursow autokarow do godzin
pracy poszczegolnych szkol. Rowniez na spotkaniu z Dyrektorami szkol, zostal



podjety temat organizacji zajec w ramach godzin wychowania fizycznego uczniow
uczeszczajacych do szkol prowadzonych przez Powiat Sierpecki na Krytej Plywaini
w Sierpcu.

Na tym posiedzenie Zarzadu Powiatu zakonczono.

Protokoiowala
 ''^)o/7ru'/}^kQ

    C^^Ws^L-@-

Dominika Pawlowska

Zarzad

Jan Laskowski

Marek Gasiorowski.,

Slawomir Olejniczak

Wojciech Rychter

Krystyna Siwiec
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   Lista obecnosci
             cztonkow

      Zarzadu Powiatu w Sierpcu
na posiedzeniu w dniu 11 marca 2011 roku

       Zarzad Powiatu zostal zwolany w trybie @ 58 ust. 3 Statutu Powiatu Sierpeckiego
co, nie stanowi podstawy do potrqcenia diety zgodnie z @ 1 uchwaty Nr 118/XVII/08 Rady
Powiatu w Sierpcu z dnia 25 kvvfetma 2008 roku
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