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                       UCHWALA NR .^.02/../?3../2011

                      ZARZADU POWIATU w SIERPCU
                         z dnia .^..m<M.^..2011 r.

w sprawie wyrazenia zgody na udzielenie zamowienia publicznego na wykonanie
 przebudowy drogi powiatowej nr 3772W ul. Swietokrzyska wraz z chodnikiem

                       w miejscowosci Sierpc w 2011 roku

         Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie
powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z pozn. zm.) oraz art. 19 ust. 1, ust.
2 pkt 3, art. 20 pkt 3 i 4, art. 21 ust. la ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z pozn. zm.), zgodnie z art. 39 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamowien Publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113,
poz. 759 z pozn. zm.) oraz @ 60 ust. 1 Statutu Powiatu z dnia 25 kwietnia 2002 r. (Dz.
Urz. Woj. Maz. z dnia 2 lipca 2002 r. Nr 173, poz. 3826 z pozn. zm.) - uchwala sie,
co nastepuje:

                                       @1.
   1. Wyraza sie zgode na udzielenie zamowienia publicznego na wykonanie

      przebudowy drogi powiatowej nr 3772W ul. Swietokrzyska wraz z chodnikiem
      w miejscowosci Sierpc w 2011 roku - zgodnie z wnioskiem stanowiacym
      zaiacznik do niniejszej uchwaly.
      Zamowienia udzielic w trybie art. 39 ustawy Prawo zamowien publicznych.

   2. Wartosc zamowienia o ktorym mowa w pkt 1 - zgodnie z wnioskiem
      stanowiacym zaiacznik do niniejszej uchwaly.

   3. Upowaznia sie p.o. Kierownika Zarzadu Drog Powiatowych w Sierpcu Pana
      Artura Obrebskiego do zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamowienia.

                                       @2.
Wykonanie uchwaly powierza sie p.o. Kierownikowi Zarzadu Drog Powiatowych w
Sierpcu.

                                       @3.
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.

Zarzad:                                                   /^~\!

Przewodniczacy   Jan Laskowski                       ...........................

CzlonekMarek Gasiorowski

CzlonekSlawomir Olejniczak

CzlonekWojciech Rychter

CzlonekKrystyna Siwiec



angielskiego". Koordynatorjest zatrudniany na podstawie umowy zlecenia.
Pan Z.Czajkowski wyjasnil, ze jesli chodzi o kwestie oglaszania naboru na
koordynatora, wymog konkursu istnieje wowczas, gdy zamowienie oscyluje
powyzszej 14000. W przypadku projektu organizowanego przez Starostwo
Powiatowe w Sierpcu wartosc zamowienia nie przekracza niniejszej wartosci.
Natomiast sa^ okreslone wytyczne jesli chodzi o zaieznosci wspolpracownikow
beneficjenta, ktorzy maja^ podpisane umowy cywiino - prawne jako realizatorzy
projektu. Ze wzgledu na pojawiajace si? konflikty interesow przy projektach POKL
oraz podwojne fmansowanie kosztow zatrudnionych pracownikow jednostek
samorzadu terytorialnego, do realizacji projektow zostalo zaproponowanych szereg
uwag zwiazanych z zatrudnianiem personelu projektu. W zwiazku z powyzszym
wylacznie w przypadku gdy jest to zgodne z przepisami odrebnymi oraz gdy nie
zachodzi ryzyko podwojnego finansowania, a takze nie ma miejsca konflikt
interesow, taki wydatek bedzie mogi zostac zakwalifikowany. Rownoczesnie ze
wzgledu na powszechnosc zjawiska zaangazowania personelu do realizacji projektu
na podstawie umow cywiino - prawnych do wykonywania zadan, podczas gdy
personel ten jest zatrudniony u beneficjenta, podkreslono koniecznosc zapewnienia
zgodnosci takiego postepowania z przepisami odrebnymi w szczegolnosci
z przepisami kodeksu pracy. Przyjecie takiego modelu zatrudniania personelu
projektu rodzi uzasadnione obawy, czy obowiazki z umow cywiino - prawnych nie
stanowia^ powielenia obowiazkow wynikajacych z umowy o prace. W przypadku
pracownikow Starostwa Powiatowego, ktorzy dotychczas byli upowaznieni do
koordynacji projektow unijnych takie okolicznosci nie majq_ miejsca, gdyz osoby
zatrudnione w Starostwie w Wydziale ORS w swym zakresie obowiazkow maja_tylko
i wyla^cznie pozyskiwanie srodkow unijnych natomiast do zakresu czynnosci nie maja^
wpisanej realizacji wnioskow i rozliczanie projektow. A wiec jezeli chodzi
o konflikt prawny to w tym momencie taki nie istnieje. Pan Naczelnik Wydzialu ORS
nadmienil, ze powyzsze postepowanie moze prowadzic do zaburzenia przejrzystosci
wydatkow projektu, jak rowniez generowac koszty, ktore beneficjent wykonujac dane
zadanie poza projektem nie ponosi - chodzi tutaj o to, ze pracownicy prowadzacy
projekt, ktorzy sa^ jednoczesnie pracownikami beneficjenta i sa^ zatrudnieni przy
projekcie na podstawie umowy cywilno-prawnej, aby nie realizowali pracy zwiazanej
z projektem w godzinach pracy.
Wydatki poniesione na wynagrodzenie personelu zaangazowanego do prowadzenia
projektu   na   podstawie   stosunku   cywilno-prawnego   sq_  kwalifikowane
z zastrzezeniem kwalifikowania wydatkow poniesionych na wynagrodzenia osoby
zaangazowanej do projektu na podstawie umowy cywilno-prawnej, ktora jest
jednoczesnie pracownikiem beneficjenta zatrudniona na podstawie umowy
o prace. Jest mozliwe w uzasadnionych przypadkach, w szczegolnosci gdy charakter
zadan wyklucza mozliwosc ich realizacji w ramach stosunku pracy, o ile sq_spelnione
lacznie nastepujace warunki:

      - jest to zgodne z przepisami krajowymi,
      - zakres zadan w ramach umowy cywilno-prawnej jest decyzyjnie okreslony,
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      - zaangazowanie w ramach stosunku pracy pozwala na efektywne
      wykonywanie zadan w ramach umowy cywilno-prawnej,
      - jezeli jest prowadzona ewidencja godzin pracy zaangazowanych osob do
      prowadzenia zadan w ramach umowy cywilno-prawnej.

Na posiedzenie Zarzadu Powiatu w Sierpcu zostala poproszona Pani Anna
Witkowska.

Pan Starosta poprosil Pania^ Anne Witkowska^ aby przedstawila dotychczasowy
dorobek zawodowy, jesli chodzi o fundusze unijne.
Pani Anna Witkowska powiedziala, ze dotychczas pracowala w Urzedzie
Marszalkowskim  Wojewodztwa Kujawsko - Pomorskiego  i  zajmowala
sie tarn wdrazaniem i rozliczaniem projektow unijnych, sporzadzaniem umow oraz
aneksow do umow zawartych z beneficjentami. Pani Anna Witkowska nadmieniala,
ze w glownej mierze prowadzila projekty przedsiebiorcow i jednostek samorzadu
terytorialnego.

Po  przeanalizowaniu  dokumentacji  przedstawionej  przez  Wydzial  ORS
postanowiono, ze zespol koordynujacy realizacje projektu konkursowego POKL
09.02.00-14-019/09 pn. ,,Zajecia pozalekcyjne z jezyka angielskiego i informatyki"
w okresie 01.02.2011 - 31.01.2012 zostanie powolany w nastepujacym skladzie:

      1)Koordynator projektu - Pani Anna Witkowska,
      2)Specjalista ds. projektu - Pani Renata Przybylowska,
      3)Specjalista ds. projektu - Pani Anna Chmielewicz,
      4)Zesp61 ds. obslugi fmansowo- ksiegowej - Pani Elzbieta Rypinska.

Czlonkowie Zarzadu po zapoznaniu sie z niniejszym projektem uchwaly jednoglosnie
podjeli

                          UCHWAL^NR 61/12/11
    w sprawie ustalenia sidadu zespotu koordynujacego realizacje projektu

  konkursowego POKL 09.02.00-14-019/09 pn. ,,Zajecia pozalekcyjne z jezyka
                 angielskiego" w okresie 01.02.2011- 31.01.2012

            /Uchwala stanowi zaiacznik nr 18 do niniejszego protokolu/.

Ad.pkt16.
Czlonkowie Zarzadu Powiatu w Sierpcu zapoznali sie z informacja^ Wydzialu ORS
dotyczacy wykazu imprez kulturalnych i sportowych organizowanych przez
podmioty znajdujace sie na terenie Powiatu Sierpeckiego w roku 2011, ktora
stanowi zaiacznik nr 19 do niniejszego protokolu/.

11


