
        Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 15 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorzadzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592
z pozn. zm.) oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 o Policji (Dz. U.
z 2007 r. Nr 43, poz. 277 z pozn. zm.) - uchwala sie, co nastepuje:

Przyjmuje sie sprawozdanie Komendanta Powiatowego Policji w Sierpcu
z dzialalnosci w roku 2010 oraz informacj? o stanie bezpieczenstwa publicznego
na terenie Powiatu Sierpeckiego, stanowiace zatacznik do nimejszej uchwaty.

Uchwa-la wchodzi w zycie z dniem podjecia.
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0 STAHIE BEZPIECZENSTWA IPUBLICZNEGO NA

     , Poczucie bezpieczenstwa - lub jego brak - przesadza o jakosci zycia i
 rozwoju spoleczenstwa. Diatego ochrona bezpieczenstwa i porzadku
 publicznego naleza do zasadniczych zadan panstwa. Chcac ograniczyc skale
 zjawisk i zachowan,, ktore budzq powszechny sprzeciw i poczucie zagrozenia
 Rada Ministrow uchwata nr 218 z dnia 18 grudnia 2006 roku przyjela do
 realizacji Program Ograniczania Przestepczosci ,,RAZEM BEZPIECZNIEJ".
 Program jest zgodny z przyjetym przez Rade Ministrow dokumentem

 @,,Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015". Jednym z jego priorytetow jest
 ,,Budowa zintegrowanej wspolnoty spolecznej i jej bezpieczenstwa", w ktorej
 realizacje w petni wpisuje sie program ,,Razem bezpieczniej".

     GIownym koordynatorem dziaian realizowanych w ramach programu
 jest Minister Spraw Wewnetrznych i Administracji przy wsparciu
 Komendanta GIownego Policji. Na poziomie wojewodztwa zadania
 wynikajace z programu koordynuje Wojewoda Mazowiecki przy pomocy
 zespolu, w sklad ktorego wchodzi Mazowiecki Koniendant Wojewodzki oraz
 przedstawiciele przede wszystkim administracji samorzadowej. W powiecie
 wiodaca role w realizacji programu sprawuje starosta jako przewodniczacy
 komisji bezpieczenstwa i porzadku. Komisja, w sidad ktorej wchodza m.in.
 przedstawiciele Policji, Panstwowej Strazy Pozamej i Prokuratury, powinna
 wspierac staroste przy realizacji programu. W miescie Sierpcu zadania
,,Razem bezpieczniej"    realizuje Burmistrz, a w gminach powiatu
 sierpeckiego Wojtowie. Wymienionych wspieraja komisje bezpieczenstwa i
rady gmin oraz osoby i instytucje dzialajace na rzecz bezpieczenstwa.

     Celem realizowanych przez Komende Powiatowa Policji w Sierpcu w
ramach programu ,,Razem Bezpieczniej" dzialan w 2010 roku byl wzrost
realnego bezpieczenstwa na terenie naszego powiatu, wzrost poczucia
bezpieczenstwa wsrod mieszkancow oraz zapobieganie przestepczosci i
aspolecznych zachowan.

    Realizujac powyzszy eel opracowano po dokonanej diagnozie owczesnej
sytuacji  Koncepcje ograniczenia dynamiki przestepczosci glownie w 7
najbardziej uciazliwych spolecznie kategoriach, ktora wdrozono do
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przyznanego budzetu, do kwoty zamowienia nie wiekszej niz 3.000 euro. Realizacja
zmowienia publicznego o wartosci powyzej 3.000 euro wymaga uzyskania odrebnej

zgody Zarzadu Powiatu.
Wobec powyzszego czlonkowie Zarzadu po zapoznaniu sie z niniejszym projektem

uchwaly jednoglosnie
          podjeli

                          UCHWALENR 30/6/11
      w sprawie upowaznienia do skladania oswiadczenia woli w sprawach
      zwiazanych z prowadzeniem Zarzadu Drog Powiatowych w Sierpcu

            /UcJrwata stanowi zaiqcznik nr 3 do niniejszego protokolu/.

Na posiedzeniu Zarzadu Powiatu obecny byl Pan A. Obrebski, ktory to zostal
zobowiazany do:

- podjecia dzialan majacych na celu opracowanie do konca I kwartalu 2011 roku
wieloletniego programu inwestycyjnego dia Powiatu, tak by rozwoj inwestycji
zwiazanych z remontami drog dokonywal sie w sposob planowy. Pan Starosta
zaznaczyl, ze w wielu dzialaniach Powiat chce scisle wspolpracowac z sasiednimi
gminami w oparciu o partnerstwo.

    przygotowania   informacji   na  jakie   drogi   powiatowe   -   ZDP
w Sierpcu posiada wykonana dokumentacje, ktora moglaby zostac wykorzystana
na remonty drog :

         - w ramach porozumien Powiat - Gmina - Miasto Sierpc.
         - w wyniku ktorej mozna byloby ubiegac sie o srodki zewnetrzne.

Pan Starosta zwrocil uwage, ze w okresie wiosennym rowniez bedzie trzeba podjac
dzialania  majace  na  celu  odmulanie  i  czyszczenie  rowow  wraz
z wycinka krzakow i trawy oraz naprawa przepustow na terenach przydroznych
Powiatu Sierpeckiego. Ponadto po okresie zimowym bedzie trzeba opracowac plan
naprawy drog - remonterem.

Ad. pkt 5.
Sprawy rozne.
1. Pan Starosta poinformowal, ze zlecono wykonanie kosztorysu na realizacje
projektu budowy boiska przy Liceum Ogolnoksztalcacym w Sierpcu.

2. Ponadto Pan Starosta poruszyl sprawe dotycza^ca^ promocji Powiatu. Dobrze
byloby aby spoleczenstwo wiedzialo, co sie dzieje w Powiecie oraz jakie inwestycje
sa^ wykonywane. Dobrze byloby, aby opracowane zostaly zaiozenia polityki
promowania Powiatu Sierpeckiego wraz z kalkulacja^kosztow.
Pani Sekretarz zaznaczyla, ze do kompetencji Wydzialu ORS nalezy promocja. Przy
opracowywaniu koncepcji promocji Powiatu dobrze byloby, zastanowic sie nad



forma^ prasowej promocji. Redagowanie i wydawanie biuletynu informacyjnego (raz
w kwartale) do tej pory sie nie sprawdzilo, gdyz dostep do tego typu publikacji jest
waski. Nalezaloby sie zastanowic nad opracowywaniem widadki do gazety lokalnej,
ktora ma zapewniony duzy nakiad, co spowoduje, ze dotrze do duzej ilosci
mieszkancow Powiatu.
3. Pan Starosta poinformowal, ze Mazowiecka Jednostka Wdrazania Programow
Unijnych uwzglednila protest w sprawie oceny merytorycznej wniosku
pn. ,,Modemizacja budynkow oswiatowych na terenie Powiatu Sierpeckiego".
W zwiazku z powyzszym przedmiotowy wniosek zostal skierowany do ponownej
oceny merytorycznej zgodnie z procedurami odwolawczymi dia wnioskow
o dofinansowanie projektow realizowanych w ramach RPO WM 2007-2013.
Jednakze z uwagi na niewielkie juz srodki fmansowe na powyzsze dzialanie, szanse
ze wniosek zostanie uwzgledniony sa^znikome.

Na tym posiedzenie Zarzadu Powiatu zakonczono.

Protokolowata

j%ww-(/^ Jh^o^y^-

Dominika Pawlowska

  Zarzad

Jan Laskowski .....

Marek Gasiorowski

Slawomir Olejniczak

Wojciech Rychter ...

Krystyna Siwiec
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   Lista obecnosci

             cztonkow
      Zarzqdu Powiatu w Sierpcu

na posiedzeniu w dniu 4 stycznia 2011 roku

       Zarzad Powiatu zostat z\volany w trybie @ 58 list. 3 Statutu Powiatu Sierpeckiego
co, nie stanowi podstawy do potrqcenia diety zgodnie z @ 1 uchwaly Nr 118/XVII/08 Rady
Powiatu w Sierpcu z dnia 25 fwietma 2008 roku

LP. Nazwiskoiimie Funkcja Podpis

1. JanLaskowski Starosta C11^

2. MarekGasiorowski Wicestarosta /n^eob^c^z^

3. SlawomirOlejniczak Cztonek

/

5. KrystynaSiwiec Cztonek /^/^^^e^'^^



ZARZAD POWIATU

 w Sierpcu ul. Swi^tokrzyska 2 a

Biuro Rady i Zarzadu Powiatu

Nr sprawy 2

Rok 2011

SPRAWA
PROTOKOL NR 7/2011 Z POSIEDZENIA

  ZARZADU POWIATU W SIERPCU
  W DNIU 13 STYCZNIA 2011 ROKU

Rozpocz^to 13 stycznia 2011 roku

Zakonczono 13 stycznia 2011 roku



                         PROTOKOL NR 7/11
                             Z POSIEDZENIA

                    ZARZADU POWIATU W SIERPCU
                        w dniu 13 stycznia 2011 roku

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

Na stan 5 cztonkow w posiedzeniu uczestniczyto 5 zgodnie z zataczona^ lista^
obecnosci, ktora stanom zaiqcznik nr 1 do niniejszego protokolu.

Spoza grona cztonkow zarzadu w posiedzeniu uczestniczyli:
   1) Pani Agnieszka Malanowska - Sekretarz Powiatu,
   2)Pan Stanistaw Pijankowski - Skarbnik Powiatu,
   3)Pani Izabela Jagodzinska - Wiceprzewodniczaca Rady Powiatu,
   4)Pan Zbigniew Czajkowski - Naczelnik Wydziahl ORS,
   5)Pan Artur Obrebski - p.o. Kierownika ZDP w Sierpcu,
   6)Pani Jadwiga Kupniewska - Dyrektor SP ZZOZ w Sierpcu,
   7)Pan Karol Lukasiak - Z-ca Dyrektora ds. medycznych SP ZZOZ w Sierpcu,
   8)Pani Jadwiga Blazejewska - Glowna ksiegowa SP ZZOZ w Sierpcu.

       Porzadek posiedzenia:
          1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocnosci.
          2. Przyjecie porzadku obrad.
          3. Przyjecie protokolow z posiedzen Zarzadu Powiatu

            - Nr 4/2010 z dnia 22 grudnia 2010 roku,
@- Nr 5/2010 z dnia 30 grudnia 2010 roku,

            - Nr 6/2011 z dnia 4 stycznia 2011 roku.
          4. Otwarcie ofert, ktore wplynely do Starostwa Powiatowego w Sierpcu

            w zwiazku z ogloszonym konkursem na Kierownika Krytej Plywaini

            w Sierpcu.
          5. Podjecie uchwaly w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu

            projektu uchwaty w sprawie upowaznienia Zarzadu Powiatu w Sierpcu do
            wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego
             SP ZZOZ w Sierpcu za 2010 rok.

          6. Podjecie uchwaly w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu
             w Sierpcu projektu uchwaly w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania
             o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego
             Zespolu Zakladow Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za III kwartal 2010 roku.

          7. Zajecie stanowiska w sprawie uczestnictwa Powiatu Sierpeckiego w organizacji

< ^          turystycznej.



   8. Podjecie uchwaly w sprawie wyrazenia zgody na zakup soli drogowej do
     zimowego utrzymania drog powiatowych w 2011 roku.

   9. Ustosunkowanie sie do pisma Pana Jana Glodkowskiego zam. w m. Malanowo

      Stare.
   10. Zapoznanie sie z pismem ZDP w Sierpcu w sprawie:

           - posiadanej dokumentacji, ktora moglaby zostac wykorzystana na
           remonty drog,
           - biezacego utrzymania drog tj. podjecia dzialan majacych na celu
           odmulanie i czyszczenie rowow wraz z wycinki krzakow i trawy.

   11. Podjecie Decyzji orzekajacej o przekazaniu w trwaly zarzad - ZDP w Sierpcu
      niemchomosci stanowiacych wlasnosc Powiatu Sierpeckiego bedacych drogami
     powiatowymi.

   12. Podjecie postanowienia prostujacego Mad pisarski w decyzji Zarzadu Powiatu
      w Sierpcu z dnia 3 grudnia 2010 roku orzekajacej o przekazaniu trwalego
      zarzadu pomiedzy jednostkami organizacyjnymi ZS Nr 1 w Sierpcu oraz PCPR
      w Sierpcu.

   13. Podjecie uchwaly w sprawie przyjecia planu fmansowego zadan z zakresu
      administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych odrebnymi ustawami.

   14. Podjecie uchwaly w sprawie przyjecia planu dochodow, ktore podlegaja^
      przekazaniu do budzetu panstwa zwiazanych z realizacja zadan z zakresu
      administracji rzadowej.

   15. Podjecie uchwaly w sprawie przekazania uprawnien kierownikom jednostek
      organizacyjnych powiatu do dokonania przeniesien w ramach planowanych
      wydatkow zwiazanych z realizacja_ich zadan statutowych.

   16. Podjecie uchwaly w sprawie planu dochodow i wydatkow budzetu Powiatu
      Sierpeckiego na 2011 rok w pelnej klasyfikacji budzetowej.

   17. Podjecie uchwaly w sprawie przekazania podleglym jednostkom informacji
      o ostatecznych kwotach dochodow i wydatkow oraz wysokosci dotacji i wplat
      do budzetu.

   18-Przyjecie Planu pracy Zarzadu Powiatu w Sierpcu na I poh-ocze 2011 rok.
   19. Zapoznanie sie z informacja^ SP ZZOZ w Sierpcu dot. wystapienia

     pokontrolnego NFZ z 17 grudnia 2010 roku.
   20. Sprawy rozne.

Ad. pkt1.
Otwarcia posiedzenia dokonal Pan Jan Laskowski - Starosta Sierpecki witajac
bioracych udzial w posiedzeniu czlonkow Zarzadu, Sekretarza, Skarbnika Powiatu
oraz zaproszonych gosci.
Stwierdzil rowniez odpowiednie quorum do podejmowania prawomocnych uchwal.

Ad. pkt 2.
Pan Starosta zawnioskowal, aby do dziennego porzadku posiedzenia Zarzadu, ktory
stano-wi zaiqcznik nr 2 do niniejszego protokolu zostal wprowadzony pkt 17a



 A   dotyczacy podjecia uchwaly sprawie wyrazenia zgody na nieodplatne przekazame
 -   samochodu osobowego marki POLONEZ ATU PLUS nr rej PBI 7628 bedacego na

      wyposazeniu Powiatowego Urzedu Pracy w Sierpcu na rzecz Centrum Ksztalcenia
      Praktycznego w Sierpcu ul. Armii Krajowej 10.
      Czlonkowie Zarzadu jednoglosnie przyjeli porzadek obrad wraz z dodatkowo

      zaproponowanym punktem 17a.

       W zwiazku z powyzszym po przyjetej zmianie - porzadek posiedzenia Zarzadu
       Powiatu, bedzie przedstawial sie nastepujaco:

            1 .Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocnosci.
            2. Przyjecie porzadku obrad.
            3. Przyjecie protokolow z posiedzen Zarzadu Powiatu
            - Nr 4/2010 z dnia 22 grudnia 2010 roku,
            - Nr 5/2010 z dnia 30 grudnia 2010 roku,

@- Nr 6/2011 z dnia 4 stycznia 2011 roku.
            4. Otwarcie ofert, ktore wplynely do Starostwa Powiatowego w Sierpcu
            w zwiazku z ogloszonym konkursem na Kierownika Krytej Plywaini
            w Sierpcu.
            5. Podjecie uchwaly w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu
            projektu uchwaly w sprawie upowaznienia Zarzadu Powiatu w Sierpcu do
            wybom podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania fmansowego
            SP ZZOZ w Sierpcu za 2010 rok.
            6. Podjecie uchwaly w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu
            w Sierpcu projektu uchwaly w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania
            o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego
            Zespohl Zakladow Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za III kwartal 2010 roku.
            7. Zajecie stanowiska w sprawie uczestnictwa Powiatu Sierpeckiego
            w organizacji turystycznej.

18. Podjecie uchwaly w sprawie wyrazenia zgody na zakup soli drogowej do
            zimowego utrzymania drog powiatowych w 2011 roku.
            9. Ustosunkowanie sie do pisma Pana Jana Glodkowskiego zam.
            w m. Malanowo Stare.
            10. Zapoznanie sie z pismem ZDP w Sierpcu w sprawie:

                  - posiadanej dokumentacji, ktora moglaby zostac wykorzystana na
                 remonty drog,
                 - biezacego utrzymania drog tj. podjecia dzialan majacych na celu
                 odmulanie i czyszczenie rowow wraz z wycinkq_ krzakow i trawy.

            11. Podjecie Decyzji orzekajacej o przekazaniu w trwaly zarzad - ZDP
            w Sierpcu nieruchomosci stanowiacych wlasnosc Powiatu Sierpeckiego
            bedacych drogami powiatowymi.
            12. Podjecie postanowienia prostujacego blad pisarski w decyzji Zarzadu
            Powiatu w Sierpcu z dnia 3 grudnia 2010 roku orzekajacej o przekazaniu

- ,          trwalego zarzadu pomiedzy jednostkami organizacyjnymi ZS Nr 1 w Sierpcu
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