
D^.W^@>. W.^0^

                        UCHWALA Nr JSlj.dLm

                     ZARZ^DU POWIATU W SIERPCU
                       z dnia j2^./2^r^......... 2011 r.

w sprawie zasad  przydzielania  nauczycielom zajgc  dydaktycznych,
wychowawczych i opiekunczych, opracowania arkusza organizacyjnego,
okreslenia liczby uczniow w oddziale oraz funkcjonowania stanowisk
kierowniczych w szkotach i placowkach oswiatowych prowadzonych przez
Powiat Sierpecki.

Na podstawie art. 5 ust 7, art. 5c ust.2 ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 r. o systemie
oswiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z pozn. zm.) - uchwala sie, co nastepuje:

                                     s1'   1.Nauczyciel podejmujacy prace w szkole/placowce winien posiadac kwalifikacje
   niezbedne do nauczania danego przedmiotu lub prowadzenia danego rodzaju zajec
   okreslone w odrebnych przepisach.
   2.Nauczyciel zatrudniony w pemym wymiarze moze bye obowiazany do odplatnej
   pracy w godzinach ponadwymiarowych, zgodnie z posiadana, specjalnoscia,
   w szczegolnych wypadkach, podyktowanych wylacznie koniecznoscia, realizacji
   programu nauczania lub zapewniania opieki w placowkach opiekunczo-
   wychowawczych. Liczba godzin ponadwymiarowych nie moze przekroczyc 1/4
   tygodniowego obowiazkowego wymiaru zajec.
   3.Przydzielenie nauczycielowi, o ktorym mowa w ust. 2, wiekszej ilosci godzin
   ponadwymiarowych niz % tygodniowego obowiazkowego wymiaru zajec moze
   nastapic wylacznie za jego zgoda, wyrazona^ w formie pisemnej, jednak
   w wymiarze nie przekraczajacym Vi tygodniowego obowiazkowego wymiaru
   zajec.
   4.Zobowiazanie nauczyciela do pracy w platnych godzinach ponadwymiarowych
   zgodnie z ust 2 i 3 nastepuje na zasadach okreslonych w Karcie Nauczyciela.

                                     @'>                                       2.
   1.W zwiazku z duza^ iloscia^ zadan organizacyjnych, w tym wynikajacych
   z pemienia nadzoru nad nauczycielami i pracownikami niepedagogicznymi,
   dyrektor oraz wicedyrektor szkoly/placowki realizuje wylacznie obowiazkowy
   wymiar godzin przypisany do danego stanowiska (pensum).
   2.W przypadku koniecznosci przekroczenia ponad liczbe godzin okreslone w @ 1
   ust. 2 obowiazkowego wymiaru godzin dyrektora lub wicedyrektora (pensum), nie
   wynikajq_cej z planu nauczania lub organizacji pracy placowki - na powyzsze
   wymaganajest kazdorazowo zgoda Starosty.
   3.Dyrektor i wicedyrektor nie moze pelnic odplatnych stalych oraz doraznych
   zastepstw na zajeciach edukacyjnych za nieobecnego nauczyciela z zastrzezeniem
   ust. 4.
   4-Przyznanie, w wyjatkowej sytuacji, dyrektorowi i wicedyrektorowi odplatnego
   zastepstwa stalego wymaga przedstawienia, z odpowiednim wyprzedzeniem



czasowym, pisemnego uzasadnienia oraz uzyskania zgody Starosty, natomiast
pelnienie odplatnych zastepstw doraznych jest mozliwe tyiko w sytuacji nie
cierpiacej zwioki, przy czym, konieczne jest powiadomienie o tym Staroste.

                                  @3.
1 .Realizowanie przez nauczyciela obowiazkowego wymiaru godzin wedlug
zroznicowanego pensum winno bye ograniczone do niezbednego minimum.
2.Zasady rozliczania wymiaru godzin, o ktorych mowa w ust. 1, okresia odrebna
uchwala.

                                  @4.
1.W szczegolnie uzasadnionych przypadkach, jezeli nie ma mozliwosci
zatrudnienia w szkole/placowce nauczyciela z odpowiednimi kwalifikacjami,
moze bye zatrudniony, posiadajacy wymagane kwalifikacje, nauczyciel
emerytowany.
2.Zatrudnienie nauczyciela, o ktorym mowa w ust. 1, moze nastapic po
25 sierpnia danego roku lub w trakcie roku szkolnego na czas okreslony.
W przypadku zatrudnienia na caty rok szkolny dopuszczane jest jedynie
zatrudnienie w niepelnym wymiarze.

                                  @5.
l.Arkusz organizacyjny szkoly jest podstawowym dokumentem zrodlowym
i wymaga zatwierdzenia przez organ prowadzacy - Staroste lub osobe dzialajapa^
zjego upowaznienia.
2.Arkusz organizacyjny szkoly winien bye sporzadzony na ustalonym przez organ
prowadzacy druku uzupelnionym nastepujacymi zaiacznikami:

   a) szkolnym planem nauczania dia kazdego oddziahl z uwzglednieniem zajec
   obowiazkowych, zajec dodatkowych, sciezek miedzyprzedmiotowych oraz
   wyraznym wyodrebnieniem godzin do dyspozycji dyrektora,
   b) zestawieniem planowanych godzin obowiazkowych w roku szkolnym,
   c) imiennym przydzialem godzin dia nauczycieli z podaniem rodzaju zajec
   i klasy, w ktorej sa^realizowane,
   d) zestawieniem przydziatu wychowawstw,
   e) wykazem laczen miedzyoddzialowych oraz zestawieniem podzialu na grupy
   (oddzialy, liczebnosc) w odniesieniu do zajec z jezykow obcych, wychowania
   fizycznego oraz informatyki,
   f) wykazem nauczycieli, w podziale na stopnie awansu zawodowego,
   przystepujacych     do postepowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego
   w  roku  szkolnym,  ktorego  dotyczy  dany  arkusz  organizacyjny,
   uwzgledniajacym terminy rozpoczecia i zakonczenia stazu oraz date uzyskania
   aktualnego stopnia awansu zawodowego; w przypadku wydluzenia stazu
   dyrektor wskazuje przyczyne i czas, ojaki nastapilo wydmzenie stazu,
   g) dodatkowymi dokumentami okreslonymi przez organ prowadzacy na dany
   rok szkolny.

3.Arkusz organizacyjny szkoly jako dokument ustalajacy organizacje placowki na
dany rok szkolny winien bye przygotowany w sposob staranny i czytelny.



W odpowiednich rubrykach nalezy wpisac, w odniesieniu do kazdego
zatrudnionego nauczyciela, nastepujace dane:

   a) poziom wyksztalcenia wedlug nastepujacego klucza:
     - dr z pp - doktor z przygotowaniem pedagogicznym,
     - dr - doktor bez przygotowania pedagogicznego,
     - mgr z pp - magister z przygotowaniem pedagogicznym,
     - mgr - magister bez przygotowania pedagogicznego,
     - lie z pp - wyzsze zawodowe z przygotowaniem pedagogicznym,
     - lie - wyzsze zawodowe bez przygotowania pedagogicznego,
     - KN/KJ - kolegium nauczycielskie/kolegiumjezykowe,

     - SN/SWP - Studium Nauczycielskie/Studium Wychowania Przedszkolnego,
     - sr z pp - srednie z przygotowaniem pedagogicznym,

   b) kierunek ukonczonych studiow wyzszych,
   c) kierunek ukonczonych studiow podyplomowych (sp) lub kursu
   kwalifikacyjnego (kk); w przypadku certyfikatu potwierdzajacego poziom
   znajomosci jezyka obcego - nazwe certyfikatu zgodnie z zatacznikami do
   rozporzadzenia ministra wlasciwego do spraw oswiaty i wychowania
   okreslajacego szczegolowe kwalifikacje dia nauczycieli,
   d) stopien awansu zawodowego nauczyciela wedlug nastepujacego klucza:

     - S - stazysta
     - K - kontraktowy
     - M - mianowany
     - D - dyplomowany

   e) staz pracy nauczyciela, wyrazony w petnych latach, wedtug stanu na
   dzien 1 wrzesnia danego roku, przy czym podawany jest w pierwszej
   kolejnosci staz ogolny a nastepnie wymiar stazu w konkretnej
   szkole/przedszkolu.

4.W arkuszu organizacyjnym winni bye ujeci, w porzadku alfabetycznym,
wszyscy pracownicy pedagogiczni szkoly pozostajacy w stosunlcu pracy, w tym
takze nauczyciele pozostajacy na uriopach z zaznaczeniem rodzaju uriopu oraz
czasujego trwania.
5.W arkuszu organizacyjnym sa^ wpisane wszystkie zajecia platne organizowane
w szkole.

                                  @6.
1.Projekt arkusza okreslajacego organizacje szkoly na nastepny rok szkolny
dyrektor przedklada Staroscie w dwoch egzemplarzach w terminie do 30 kwietnia.
Starosta zatwierdza projekt do 30 maja danego roku.
2.W projekcie, o ktorym mowa w ust. 1, umieszcza sie wylacznie nauczycieli
dyplomowanych, mianowanych i kontraktowych z zachowaniem ustalonego
limitu godzin dia nauczyciela. Przydzial zajec winien bezwzglednie odpowiadac
kwalifikacjom nauczycieli.
3.W przypadku braku wsrod nauczycieli zatrudnionych w szkole, specjalistow do
nauczania  przedmiotu  lub  prowadzenia zajec,  w  projekcie  arkusza
organizacyjnego wykazuje sie wakat.
4.Do projektu arkusza dolacza sie oddzielnq_ imienna, liste z przydzialem godzin



}^OW.5^^^

                         UCHWALA NR-fe^./^./lOll

                      ZARZ^DU POWIATU w SIERPCU
                          z dnia .^.^^2^.2011 r.

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

          Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z djniia 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 zakup emulsji

      asfaltowej do remontow czastkowych drog powiatowych 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:                                  ^-~\ !\

                                            <nt'Przewodmczacy   Jan Laskowski        .... ..T^-r--1' ............

Czlonek           Marek Gasiorowski   /^..^^^^^^^rr^^

Czlonek           Slawomir Olejniczak ......../..................

Czlonek            Wojciech Rychter      .............y.v^........

Czlonek            Krystyna Siwiec       ................'M^MK.......



Zaiacznik do uc.hwafy Nr ~d. ^ /! @> / SjO^

Zarzadu Powiatu w Sierpcu
zdnia ..^^%^^-.<^^</

Sierpc, dnia 08.03.2011 r.

ZDP.DT.0064 -14/2011

                                      WNIOSEK
                 o wyrazenie zgody na udzielenie zamowienia publicznego

1.WNIOSKODAWCA:
   Zarzad Drog Powiatowych w Sierpcu.

2. Rodzaj zamowienia publicznego (wlasciwe podkreslic):

  a) roboty budowlane
   b) ushigi
   c) dostawy

3. Nazwa i okreslenie przedmiotu zamowienia:
   (przedmiot zamowienia nalezy okreslic za pomocq_ obiektywnych cech technicznych i
   jakosciowych oraz podacjego ilosc).

Dostarczenie emulsji asfaltowej drogowej do remontow czastkowych drog powiatowych
w 2011 roku w ilosci ok. 70 ton.

4. Uzasadnienie celowosci realizacji zamowienia:

   Art. 19 ust. 1, ust. 2 pkt 3 oraz art 20 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o
drogach publicznych.

5. Szacunkowa wartosc zamowienia:

                    Netto          122.500,00 zl    ^J- 3^- '3 0 9 ft/tZo

                   VAT 23%     28.175,00 zl                                     ^
                    Brutto        150.675,00 zl                                    '

6. Sposob ustalenia wartosci szacunkowej zamowienia:

  Na podstawie danych rynkowych i kalkulacji wlasnej.

7. Zrodto finansowania zamowienia:

  Budzet Zarzadu Drog Powiatowych.

8. Termin realizacji zamowienia:

  11 - IV kwartal 2011 roku.

9. Proponowany tiyb postepowania w sprawie udzielenia zamowienia:

  Przetarg nieograniczony.

10. Uzasadnienie wyboru innego trybu niz przetarg nieograniczony.

  Nie dotyczy


