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Rozpocz^to 8 lutego 2011 roku

Zakonczono 8 lutego 2011 roku



                        PROTOKOL NR 12/11
                              Z POSIEDZENIA

                     ZARZADU POWIATU W SIERPCU
                          w dniu 8 lutego 2011 roku

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

Na stan 5 cztonkow w posiedzeniu uczestniczyk) 5 zgodnie z za}aczonq_ listq,
obecnosci, ktora stanowi zaiacznik 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 Izabella Jagodzinska - Wiceprzewodniczaca Rady Powiatu w Sierpcu.
   4) Pan Zbigniew Czajkowski - Naczelnik Wydziahl Oswiaty, Rozwoju i Spraw
   Spotecznych
   5) Pani Renata Bedzikowska - inspektor w Wydziale Oswiaty, Rozwoju i Spraw
   Spo-1'ecznych,
   6) Pan Zbigniew Rzadkiewicz - referent w Zarzadzie Drog Powiatowych
   w Sierpcu,
   7) Pani Anna Witkowska.

      Porzadek posiedzenia:
         1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocnosci.
         2. Przyjecie porzadku obrad.
         3. Podjecie uchwaly w sprawie wyrazenia zgody na zlecenie wykonania

^       dokumentacji projektowej na drog? powiatowa^ nr 3738W Rosciszewo-

           Kosemin - Zabowo - Szumanie na odcinku od m. Chwaly w kierunku
           m.Kosemin w 2011 roku.

         4. Podjecie uchwaly w sprawie wyrazenia zgody na udzielenie zamowienia
           publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3706W Wrzesnia
           -Puszcz - granica woj. wm.Puszcza na odcinku od skrzyzowania z droga^ na
           Stopin do granicy z woj. kujawsko - pomorskim w 2011 roku.

         5. Podjecie uchwaly w sprawie wyrazenia zgody na udzielenie zamowienia
           publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3714W
           Studzieniec - Rydzewo w miejscowosci Studzieniec w 2011 roku.

         6. Podjecie uchwaly w sprawie wyrazenia zgody na na udzielenie zamowienia
           publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3736W Sierpc-
           Dabrowki - Kuski na odcinku od m. Sniedzanowo do m. Dabrowki do granicy
           z gm.Sierpc w 2011 roku.



         7. Podjecie uchwaly w sprawie wyrazenia zgody na udzielenie zamowienia
           publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3758W Leiice -
           Majki - Slupia w miejscowosci Cetlin w 2011 roku.

         8. Podjecie uchwaly w sprawie wyrazenia zgody na udzielenie zamowienia
           publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3758W Leiice -
           Majki - Slupia na odcinku od m. Majki Male w kierunku m. Cetlin do granicy
           z gm. Gozdowo w 2011 roku.

         9. Podjecie uchwaly w sprawie wyrazenia zgody na udzielenie zamowienia
           publicznego na zakup w formie leasingu operacyjnego nowej koparko-
           ladowarki dia potrzeb ZDP w Sierpcu w 2011 roku.

         10.Podjecie uchwaly w sprawie wyrazenia zgody na udzielenie zamowienia
           publicznego na wykonanie przebudowy chodnika i wjazdow w ciagu drogi
           powiatowej nr 3702W St.Kol. Szczutowo - droga nr 560 w m. Szczutowo w
           2011 roku.

         11.Podjecie uchwaly w sprawie wyrazenia zgody na udzielenie zamowienia
^        publicznego na wykonanie zadania pn. Dostawa w roku 2011 paliw plynnych

           do   pojazdow   samochodowych   wykorzystywanych   przez  jednostki
           organizacyjne Powiatu Sierpeckiego.

         12. Podjecie uchwaly w sprawie wyrazenia zgody na udzielenie zamowienia
           publicznego pn. Zakup samochodu sluzbowego na potrzeby Starostwa
           Powiatowego w Sierpcu.

         13. Zapoznanie sie z informacjq_ Wydziahl Organizacyjno-Administracyjnego
           dotyczacy realizacji skarg i wnioskow zgloszonych do Starostwa w roku 2010.

         14-Podjecie uchwaly w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu
           projekt uchwaly w sprawie przyjecia sprawozdania Powiatowego Urzedu Pracy
           w Sierpcu z wykonania rocznego programu dzialania za II polrocze 2010 roku.

         15.Podjecie uchwaly w sprawie ustalenia skladu zespohl koordynujacego
           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.
         16.Zapoznanie sie z mformacjq_ z Wydzialu Oswiaty, Rozwoju i Spraw

           Spolecznych   dotyczacy  wykazu   imprez   kulturalnych,   sportowych
           organizowanych przez podmioty znajdujace sie na terenie Powiatu
           Sierpeckiego.

         17.Zapoznanie sie z zaiozeniami promocji Powiatu na rok 2011.
         18.Zapoznanie sie z informacja^ z Wydzialu Oswiaty, Rozwoju i Spraw

           Spolecznych dotyczacy funkcjonowania obiektu ,,0rlik 2012" przy ZSZ Nr 2
           w Sierpcu.

         19.Zapoznanie sie z informacj^Wydzialu Oswiaty, Rozwoju i Spraw Spolecznych
           dotyczacy realizacji Strategii Rozwoju Spoleczno-Gospodarczego Powiatu
           Sierpeckiego na lata 2004/2012 oraz Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu
           Sierpeckiego na lata 2007-2013.

         20.Ustosunkowanie sie do wniosku o objecie Honorowym Patronatem przez



  Staroste Sierpeckiego konkursu ,,Ja i moja przyszlosc".
21.Podjecie uchwaly w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu

  projektu oswiadczenia udzielajacego poparcia Sejmikowi Wojewodztwa
  Mazowieckiego w sprawie utworzenia z obszaru wojewodztwa mazowieckiego
  strefy wolnej od upraw roslin modyfikowanych genetycznie.

22. Podjecie uchwaly w sprawie powolania oraz okreslenia zakresu dzialania,
  kompetencji Powiatowego Pelnomocnika ds. Osob Niepelnosprawnych

23. Zapoznanie si? z protokolem z przeprowadzonej przez PCPR kontroli
  w Domu Pomocy Spolecznej w Szczutowie.

24. Podjecie decyzji w sprawie przekazania w trwaly zarzad miedzy jednostkami
  organizacyjnymi: Zespolem Szkol' Nr 1 w Sierpcu a Centrum Ksztalcenia
  Praktycznego w Sierpcu.

25.Zapoznanie sie ze sprawozdaniem z dzialalnosci Komisji Bezpieczenstwa
  i Porzadku Powiatu Sierpeckiego za 2010 rok.

26.Przyjecie informacji ze sposobu realizacji zadan wynikajacych z planu pracy
  Zarzadu Powiatu na 2010 rok .

27. Przyjecie protokolow:
     1) Nr 9/11 z posiedzenia Zarzadu Powiatu w Sierpcu w dniu 26 stycznia
     2011 roku,
     2) Nr 10/11 z posiedzenia Zarzadu Powiatu w Sierpcu w dniu 31 stycznia
     2011 roku

28. Sprawy rozne.

      Ad. pkt1.
      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 jednoglosnie przyjeli porzadek obrad, ktory stanowi zaiacznik
      nr 2 do niniejszego protokolu.

      Ad. pkt 3 - 10.
      Pan Starosta poinformowal, iz Zarzad Drog Powiatowych wystapil z wnioskiem
      o podjecie uchwal wyrazajacych zgode na udzielenie zamowien publicznych na:

            1) remonty drog powiatowych w ramach porozumien z Gminami Powiatu
            Sierpeckiego;
            2) zakup nowej koprako-ladowarki w formie leasingu dia potrzeb jednostki
            /Wniosek stanowi zaiacznik nr 3 do niniejszego protokolu/.



Na posiedzenie Zarzadu Powiatu zostal poproszony Pan Zbigniew Rzadkiewicz
referent w Zarzadzie Drog Powiatowych w Sierpcu, celem wyjasnienia wszelkich
watpliwosci zwiazanych z przedlozonymi uchwalami.

Czlonkowie Zarzadu po zapoznaniu sie z niniejszymi projektami uchwal
jednoglosnie podjeli

                        UCHWAL^NR 50/12/11
w sprawie wyrazenia zgody na zlecenie wykonania dokumentacji projektowej na

   droge powiatowa nr 3738W Rosciszewo -Kosemin - Zabowo - Szumanie na
         odcinku od m. Chwaty w kierunku m. Kosemin w 2011 roku

           /Uchwala stanowi zaiacznik nr 4 do niniejszego protokolu/.

                         UCHWAL^NR 51/12/11
w sprawie wyrazenia zgody na udzielenie zamowienia publicznego na wykonanie

     przebudowy drogi powiatowej nr 3706W Wrzesnia- Puszcza - granica
  woj. w m. Puszcza na odcinku od skrzyzowania z droga na Stopin do granicy

                   z woj. kujawsko-pomorskim w 2011 roku
            /Uchwala stanowi zaiacznik nr 5 do niniejszego protokolu/.

                         UCHWAL^NR 52/12/11
w sprawie wyrazenia zgody na udzielenie zamowienia publicznego na wykonanie

        przebudowy drogi powiatowej nr 3714W Studzieniec - Rydzewo
                   w miejscowosci Studzieniec w 2011 roku

            /Uchwala stanowi zaiacznik nr 6 do niniejszego protokolu/.

                         UCHWAL^NR 53/12/11
w sprawie wyrazenia zgody na udzielenie zamowienia publicznego na wykonanie
 przebudowy drogi powiatowej nr 3736W Sierpc-Dabrowki - Kuski na odcinku

    od m. Studzieniec do m. Dabrowki do granicy z gm. Sierpc w 2011 roku
            /Uchwala stanowi zaiacznik nr 7 do niniejszego protokolu/.

                        UCHWAL^NR 54/12/11
      w sprawie wyrazenia zgody na udzielenie zamowienia publicznego

na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3758W Leiice - Majki - Slupia
                     w miejscowosci Cetlin w 2011 roku

           /Uchwala stanowi zaiacznik nr 8 do niniejszego protokolu/.
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                        UCHWAL^NR 55/12/11
      w sprawie wyrazenia zgody na udzielenie zamowienia publicznego

na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3758W Leiice - Majki - Stupia
        na odcinku od m. Majki Mate w kierunku m. Cetlin do granicy

                        z gm. Gozdowo w 2011 roku
           /Uchwafa stanowi zaiacznik nr 9 do niniejszego protokolu/.

                     UCHWAL^NR 56/12/11
   w sprawie wyrazenia zgody na udzielenie zamowienia publicznego

na zakup w formie leasingu operacyjnego nowej koparko - tadowarki dia
                  potrzeb ZDPw Sierpcu w 2011 roku

       /Uchwala stanowi zaiacznik nr 10 do niniejszego protokolu/.

                        UCHWAL^NR 57/12/11
      w sprawie wyrazenia zgody na udzielenie zamowienia publicznego

na wykonanie chodnika i wjazdow w ciagu drogi powiatowej nr 3702W St.Kol.
           Szczutowo - droga nr 560 w m. Szczutowo w 2011 roku

          /Uchwala stanowi zaiacznik nr 11 do niniejszego protokolu/.

Pan S.Olejniczak ziozyl wniosek formalny majacy na celu uwzglednienie zawarcia
porozumienia z Gmina^ Mochowo w celu kontynuacji przebudowy drogi powiatowej
nr 3720W Mochowo - Gozdowo wowczas, gdy zostana^ wygospodarowane wolne
srodki fmansowe z przebudowy drogi powiatowej nr 3726W Ligowo - Sierpc.

Czlonkowie Zarzadu Powiatu jednoglosnie przychylili si? do wniosku czlonka
Zarzadu, ze w przypadku wygospodarowania wolnych srodkow finansowych
z przebudowy drogi powiatowej nr 3726W Ligowo - Sierpc zostanie spisane
stosowne porozumienie majace na celu kontynuacje przebudowy drogi powiatowej
nr 3720W Mochowo - Gozdowo.

Pan S.Olejniczak nadmienil, ze zapoznawal sie z dokumentacja, zwiazana^
z przebudowa^ drogi Ligowo - Sierpc i chcialby sie dowiedziec, czy ramach niniejszej
inwestycji bedq_ oczyszczane rowy i udrazniane przepusty?
Pan Z.Rzadkiwicz powiedzial, ze w ramach realizacji przebudowy drogi Ligowo-
Sierpc beda^ wykonywane niniejsze zadania. Wszelkie zadania musza^ bye
wykonywane zgodnie z projektem, ktory zostal ziozony w ramach ,,Schetyn6wek".
Pan S.Olejniczak chcialby sie dowiedziec, czy  sa^ plany budowy chodnika
w miejscowosci Ligowo poza zakresem, ktory zostal ujety w dokumentacji



wykonanej na potrzeby wniosku w ramach ,,Schetyn6wek"?
 Pan Z.Rzadkiewicz powiedzial, ze Pan S.Markuszewski Kierownik ZDP
w Sierpcu planowal wykonanie chodnika w miejscowosci Ligowo na
 diugosci 1000 m co mialo zostac wykonane w ramach ,,Schetyn6wek" przy remoncie
drogi   Ligowo  -  Sierpc.   Jednakze  pojawil   sie  problem   zwiazany
z budowe chodnika przy niniejszej drodze w ramach ziozonego projektu, gdyz
wniosek zawiera wiekszy zakres budowy chodnika, niz zostala w tym celu wykonana
dokumentacja projektowa. Wykonanie niniejszej inwestycji musi zostac wykonane
scisle z wytycznymi zawartymi we wniosku i w zwiazku z powyzszym nalezy
skorygowac  dokumentacj? projektowq_ do wczesniejszych zaiozen Pana
S. Markuszewskiego, ktore zostaly ujete we wniosku w ramach ,,Schetyn6wek".
Pan Wicestarosta uwaza, ze powyzej przedstawiony sposob prowadzenia sprawy
zwiazanej z remontem drogi Ligowo- Sierpc w ramach ,,Schetyn6wek" jest kolejnym
przykladem, ze powinny zostac wyciagniete konsekwencje stuzbowe w stosunku
do Pana S.Markuszewskiego - Kierownika Zarzadu Drog Powiatowych w Sierpcu.

Pan W.Rychter chcialby, aby zostaly podjete rozmowy z Miastem Sierpc dotyczace
remontu w miejscowosci Sierpc ul. Bema. Niniejsza ulica jest ciagiem
komunikacyjnych laczacym drogi Miasta Sierpca z Gmina^ Sierpc oraz Powiatu.

W zwiazku z powyzszym maj^c na uwadze utrzymanie ciagu komunikacyjnego
pomiedzy drogami gminnymi, powiatowymi i miejskimi - Zarzad Powiatu uznal,
ze Zarzad Drog Powiatowych w Sierpcu powinien wykonac koncepcje remontu
ul. Bema, ktorej zarza^dca, jest Miasto Sierpc, uwzgledniajac ewentualny koszt
wykonania inwestycji.
Wowczas bedac w posiadaniu koncepcji remontu niniejszej ulicy zostana^ podjete
stosowne rozmowy z Burmistrzem Miasta Sierpca oraz z Wojtem Gminy Sierpc
maja^ce na celu ustalenie podzialu kosztow pomiedzy trzema podmiotami w remoncie
ul. Bema.

Ad. pkt 11.
Pan Starosta poinformowal, iz zostaly podjete dzialania majace na celu
scentralizowanie zakupu paliw na potrzeby wszystkich jednostek organizacyjnych
Powiatu, ze wskazaniem jednego odbiorcy. W tym celu Wydzial Organizacyjno -
Administracyjny zostal zobowiazany do wystapienia do wszystkich jednostek
i placowek oswiatowych prowadzonych przez Powiat o udzielenie informacji: jakie
koszty ponosza^ w zwiazku z kupowanym paliwem.
Przygotowane zestawienie stanowi podstawe do wszczecia procedury na zakup
paliw, zgodnie z Prawem Zamowien Publicznych.
Pan Starosta nadmienil, iz odbiorcami paliw plynnych beda:

      @ Starostwo Powiatowe w Sierpcu,

      - Zarzad Drog Powiatowych w Sierpcu,
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            - Centrum Ksztalcenia Praktycznego w Sierpcu,

            - Liceum Ogolnoksztalcace w Sierpcu,

            - Powiatowy Urzad Pracy w Sierpcu,

            - Zespol Szkol Nr 1 w Sierpcu.

      Ponadto Pan Starosta dodal, ze chcialby rowniez aby Dom Pomocy Spolecznej
      w Szczutowie rowniez zostal objety niniejszym przetargiem.
      Pani Sekretarz wyjasnila, iz ustalono ze Pani Dyrektor DPS w Szczutowie ma
      wynegocjowane korzystne warunki zakupu paliw dia potrzeb swej jednostki. Ponadto
      pojawilby sie problem odiegtosci DPS w Szczutowie od stacji, ktora zostalaby
      wyznaczona do odbioru paliw. Istnieje duze prawdopodobienstwo, ze stacja bylaby
      oddalona w odieglosci przekraczajacej 5 km, co byloby niekorzystne dia DPS
      w Szczutowie. Ponadto jednostka wykorzystuje sladowe ilosci paliwa.

9   Pani Sekretarz dodala, ze niniejszym przetargiem object byliby odbiorcy paliw
      plymiych z terenu miasta Sierpc i w ogloszeniu o przetargu zostal okreslony wymog,
      ze stacja nie moze bye oddalona od siedziby zamawiajacego w odieglosci
      przekraczajacej 5 km.

      Wobec powyzszego ustalono, ze DPS w Szczutowie nie zostanie ujety przetargiem na
      zakup paliw plynnych do pojazdow samochodowych wykorzystywanych przez
      jednostki organizacyjne Powiatu Sierpeckiego.

      Pan Starosta nadmienil, iz postepowanie w sprawie udzielenia zamowienia
      publicznego na wykonanie zadania pn. Dostawa w roku 2011 paliw plynnych do
      pojazdow samochodowych wykorzystywanych przez jednostki organizacyjne
      Powiatu Sierpeckiego odbyloby si^ w trybie zapytania o cene.

^|   Czlonkowie Zarzadu po zapoznaniu sie z niniejszym projektem uchwaly jednoglosnie

      podjeli

                               UCHWAL^NR 58/12/11
             w sprawie wyrazania zgody na udzielenie zamowienia publicznego

        na wykonanie zadania pn. Dostawa w roku 2011 paliw plynnych do pojazdow
             samochodowych wykorzystywanych przez jednostki organizacyjne

                               Powiatu Sierpeckiego
                 /Uchwala stanowi zaiacznik nr 12 do niniejszego protokolu/.



Ad.pkt12.
Pan Starosta poinformowal, iz zostala przygotowana procedura przetargowa na
zakup   samochodu   sluzbowego   na   potrzeby   Starostwa   Powiatowego
w Sierpcu.
Pan Starosta nadmienil, ze zamowienie publiczne pn. zakup samochodu shizbowego
na potrzeby Starostwa Powiatowego w Sierpcu nastapiloby ponizej 193000 euro
i postepowanie przetargowe moze nastapic w trybie zapytania o cene.
Pani Sekretarz wyjasnila, ze na ustalenie trybu postepowania przetargowego nie ma
wplywu tyiko cena, ale takze charakter zamowienia. Ponadto Pani Sekretarz
nadmienila, ze osoba zajmujaca si? zamowieniami publicznymi w Starostwie
Powiatowym w Sierpcu zaopiniowala, ze niniejsze postepowanie winno zostac
zorganizowane w trybie przetargu nieograniczonego.
Minimalne warunki zamowienia publicznego zostaly okreslone we wniosku, ktory
bedzie stanowic zaiacznik do uchwaly wyrazajacej zgode na udzielenie zamowienia
publicznego pn. Zakup samochodu sluzbowego na potrzeby Starostwa Powiatowego
w Sierpcu, tyiko Zarzad Powiatu winien sprecyzowac tryb zamowienia publicznego.
Pan S.Olejniczak dodal, iz przedmiotowego zamowienia nalezy dokonac w drodze
przetargu.

Wobec powyzszego ustalono, iz przetarg na zakup samochodu sluzbowego na
potrzeby Starostwa Powiatowego   w Sierpcu   nastapi w trybie przetargu
nieograniczonego. Natomiast warunki techniczne samochodu szczegolowo zostanq_
okreslone w specyfikacji.

Czlonkowie Zarzadu po zapoznaniu sie z niniejszym projektem uchwaly jednoglosnie
podjeli

                         UCHWAL^NR 59/12/11
       w sprawie wyrazania zgody na udzielenie zamowienia publicznego

     pn. Zakup samochodu sluzbowego na potrzeby Starostwa Powiatowego
                                 w Sierpcu

           /Uchwala stanowi zaiacznik nr 13 do niniejszego protokolu/.

Ad. pkt13.
Czlonkowie Zarzadu zapoznali sie z informacja^ dotyczacy skarg, ktore wplynely do
Starostwa Powiatowego w Sierpcu w roku 2010 ktora stanowi zaiacznik nr 14 do
niniejszego protokolu.

Nie wniesiono uwag do niniejszej informacji.

Ad.pkt14.
Pan Starosta poinformowal, iz Pani Ewa Barchanowicz Dyrektor Powiatowego



Urzedu Pracy w Sierpcu wystapila z wnioskiem o podjecie uchwaly
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwaly
w sprawie przyjecia sprawozdania Powiatowego Urzedu Pracy w Sierpcu
z wykonania rocznego programu dzialania za II polrocze 2010 roku
/Wniosek stanowi zaiacznik nr 15 do niniejszego protokolu/.
Czlonkowie Zarzadu po zapoznaniu sie z niniejszym projektem uchwaly uznali, ze
przedstawionym przez Pania^ Dyrektor PUP w Sierpcu sprawozdaniem z dzialalnosci
urzedu, winna zajac sie Komisja Spraw Spolecznych Rady Powiatu w Sierpcu
ktorej zakres dzialania obejmuje sprawy problemow bezrobocia i zagrozen
spolecznych.

Jednoczesnie Czlonkowie Zarzadu Powiatu jednoglosnie podjeli

                        UCHWAL^NR 60/12/11
      w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projekt

    uchwaty w sprawie przyjecie sprawozdania Powiatowego Urzedu Pracy
             w Sierpcu z wykonania rocznego programu dzialania

                          za II polrocze 2010 roku
           /Uchwala stanowi zaiacznik nr 16 do niniejszego protokolu/.

Ad. pkt15.
Pan Starosta poinformowal, ze Pan Z.Czajkowski Naczelnik Wydzialu ORS
wystapil z wnioskiem o podjecie uchwaly w sprawie ustalenia skladu zespolu
koordynujacego realizacj? projektu konkursowego POKL 09.02.00-14-019/09 pn.
,,Zajecia pozalekcyjne z jezyka angielskiego" w okresie 01.02.2011 - 31.01.2012
/Wniosek stanowi zaiacznik nr 17 do niniejszego protokolu/.

Na posiedzenie Zarzadu Powiatu zostal poproszony Pan Z.Czajkowski - Naczelnik
Wydzialu ORS.

Pani K.Siwiec chcialaby sie dowiedziec, czy Zarzad Powiatu moze dokonac
ustalenia skladu zespolu koordynujacego realizacje projektu konkursowego POKL
09.02.00-14-019/09 pn. ,,Zajecia pozalekcyjne z jezyka angielskiego" bez
uprzedniego ogloszenia konkursu ofert na koordynatora projektu badz podania
niniejszej informacji do publicznej wiadomosci?
Pani Sekretarz nadmienila, ze odbylo sie spotkanie z Panem Z.Dumowskim -
inspektorem w Wydziale ORS, ktory zajmuje sie projektami unijnymi
oraz z Z. Czajkowskim Naczelnikiem Wydzialu ORS. Wowczas omawiana byla
sprawa powolania zespom koordynujacego realizacje niniejszego projektu i nikt nie
zglaszal wymogu, ktory obligowalby do ogloszenia konkursu ofert na koordynatora
projektu.
Pan Z.Czajkowski wyjasnil, ze nie jest wymagany konkurs ofert na koordynatora
projektu, ktory bedzie realizowal projekt  pn. ,,Zajecia pozalekcyjne z jezyka



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/.
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Na posiedzenie Zarzadu Powiatu w Sierpcu zostala poproszona Pani Renata
Bedzikowska inspektor w Wydziale ORS, ktora w swym zakresie kompetencji
ma promocje Powiatu Sierpeckiego.

Pani K.Siwiec ziozyla do Starostwa Powiatowego w Sierpcu stosowne pismo
zawierajace imprezy, ktore beda^ organizowane w szkole w Zawidzu, jednoczesnie
skladajac wniosek, aby w kalendarzu imprez kulturalnych i sportowych
organizowanych przez podmioty znajdujace sie na terenie Powiatu Sierpeckiego
w roku 2011 zostaly rowniez ujete imprezy zaproponowane przez szkole w Zawidzu.
Pani Sekretarz dodal, ze zasadnym byloby, aby niniejszy wykaz imprez kulturalnych
i sportowych zostal podzielony na kalendarz imprez ponadlokalnych, lokalnych oraz
na imprezy , ktore maja^ charakter wewnetrzny.
Pani W.Rychter rowniez chcialby, aby w niniejszym wykazie imprez zostaly ujete-
Mazowieckie Dni Integracji - IV edycja. Niniejsza impreza organizowana bylaby
przez Stowarzyszenie ,,Szansa na zycie" ktorej termin organizacji jest planowany
na wrzesien 2011 roku.

Ad. pkt17.
Czlonkowie Zarzadu Powiatu w Sierpcu zapoznali sie z zaiozeniami promocji
Powiatu Sierpeckiego na rok 2011 /Informacja stanowi  zaiacznik nr 20 do
niniejszego protokolu/.
Pan Starosta powiedzial, ze Pani R.Bedzikowska zaproponowala zakres dzialan
promocyjnych. Jednakze aby promocja zaczela funkcj onowac nalezy w pierwszej
kolejnosci skoordynowac dzialania, aby komunikacja i informacja przebiegala
szybciej i byla bardziej widoczna na zewnatrz.
Wobec powyzszego Pan Starosta poprosil, aby Pani R.Bedzikowska przedstawila
wizje komunikacji ze swiatem zewnetrznym oraz jaka altematywa promocji bylaby
najbardziej korzystna dia Powiatu Sierpeckiego?
Starostwo Powiatowe w Sierpcu ma podpisanq, umowe z telewizja^ kablowq_ na
nagrania i emisje cyklicznych audycji informacyjnych dotyczacych prac urzedu oraz
jednostek organizacyjnych w ilosci 30 min miesiecznie i dobrze byloby rowniez
skoordynowanie dzialan, ktore doprowadzilyby do wykorzystywania w peini
warunkow opiacanej umowy z telewizja^kablowa^.
Pani R.Bedzikowska chcialaby, aby w wydzialach Starostwa Powiatowego
w Sierpcu oraz jednostkach organizacyjnych powiatu zostaly wyznaczone osoby,
ktore na biezaco przekazywalyby do wydzialu promocji informacje, jakie inwestycje
badz przedsiewziecia sq_ podejmowane. Wowczas mozna byloby nawiazac
wspolprace z Kurierem Sierpeckim, badz Tygodnikiem Plockim i np. mozna byloby
wykupic 1 badz 2 strony, ktore zawieralyby informacje o pracy Starostwa oraz
jednostek organizacyjnych Powiatu Sierpeckiego. Tego typu informacje moglyby bye
przekazywane do prasy np. raz w miesiacu.  Wszelkie imprezy, ktore bylyby
wspierane przez Powiat - telewizja kablowa powinna relacjonowac w telewizji,
jednakze w tym kierunku rowniez nalezaloby usprawnic komunikacje.
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      Pan S.Olejniczak nadmienil, ze bezspomym faktem jest, ze Powiat Sierpecki jest
      zbyt malo reklamowany. Natomiast w zaiozeniach promocji Powiatu Sierpeckiego
      nalezy uwzglednic, ze informacje przekazywane w telewizji kablowej nie docieraja^
      do mieszkancow z terenow wiejskich. Diatego zasadnym byloby umieszczanie
      rowniezjakis zapisow promocyjnych z dzialalnosci Powiatu w gazecie, ktora dociera
      do mieszkancow calego powiatu Sierpeckiego.
      Pani Sekretarz uwaza, ze w pierwszej kolejnosci nalezy wyrobic nawyki
      komunikowania sie pracownikow Starostwa Powiatowego w Sierpcu oraz jednostek
      organizacyjnych powiatu. Ponadto Pani Sekretarz nadmienila, ze altematywa ktora
      zostala przygotowana jesli chodzi o promocje Powiatu Sierpeckiego opiera sie na
      najwazniejszej rubryce - uwagi, w ktorej to zawarto informacje, ze zadanie dotyczace
      wspolpracy z gazetami nie zostalo ujete w budzecie promocji. Na chwile obecnq_
      w budzecie powiatu Sierpeckiego na rok 2011 zapewnione sq_ srodki fmansowe na
      utrzymanie telewizji kablowej.

^   Wobec powyzszego majac na uwadze srodki finansowe zobowiazano Pania^
      R.Bedzikowska^ do przygotowania zaiozen promocji Powiatu Sierpeckiego,
      uwzgledniajac dystrybuowanie informacji oraz kreowanie wizemnku Powiatu np. raz
      w miesiacu w postaci jednej strony rozkladowki w Kurierze Sierpeckim oraz
      w Tygodniku Plockim.
      Ponadto dobrze byloby zastanowic sie nad skoordynowaniem dzialan majacych na
      celu wykorzystanie opiacanych w ramach umowy z telewizja^ kablowa^ - nagran
      i emisji cyklicznych audycji informacyjnych dotyczacych prac urzedu oraz jednostek
      organizacyjnych w ilosci 30 min miesiecznie.

      Ad. pkt 18.
      Czlonkowie Zarzadu Powiatu w Sierpcu zapoznali si^ z informacjq_ Wydzialu ORS
      dotyczacy funkcjonowania obiektu ,,0rlik 2012" przy ZSZ Nr 2   w Sierpcu
      /Informacja stanowi zaiacznik nr 21 do niniejszego protokolu/.

^   Pan Starosta nadmienil, ze Powiat Sierpecki ma obowiazek nieodplatnego

      udostepniania obiektu do 2019 roku. Natomiast warunkiem udostepnienia kompleksu
      boiska jest zatrudnienie trenera srodowiskowego, ktory organizuje zajecia na
      obiekcie, nadzorujac je jednoczesnie odpowiadajac za caly obiekt. Koszty zwiazane
      z eksploatacja^ obiektu bedq_ rosly. Nie jest mozliwe minimalizowanie kosztow
      funkcjonowania niniejszego boiska poprzez wprowadzenie jakiejs oficjalnej formy
      odplatnosci. Aby nastapilo zmniejszenie kosztow eksploatacji obiektu mozna byloby
      zwrocic sie do prywatnych sponsorow, ktorzy poniesliby np. koszty fmansowe
      zwiazane z czesaniem trawy, zakupem granulatu, zakupu sprzetu sportowego,
      ufundowania nagrod. Ponadto mozna byloby rozwazyc powolanie organizacji
      pozarzadowej np. Stowarzyszenia Przyjaciol Sierpeckiego ,,0rlika", ktorej zadaniem
      byloby gromadzenie srodkow finansowych na potrzeby obiektu.
      Pan Z.Czajkowski nadmienil, ze koszt utrzymania trenera w 2010 roku byl
      minimalizowany, gdyz trener srodowiskowy zostal objety programem ,,Animator -
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Moje Boisko Orlik 2012" w wyniku czego w kazdym miesiacu otrzymywal
ze Szkolnego Zwiazku Sportowego 1000 zl brutto za 80 godzin zajec.

Czlonkowie Zarzadu zobowiazali Wydzial ORS do przygotowania informacji jakie
zostaly zaplanowane imprezy na boisku ,,0rlik" w roku 2011. Ponadto dobrze
byloby, aby zostaly przedstawiona informacjajak funkcj onuj a^ obiekty ,,0rlik 2012"
przy szkolach w innych powiatach.

Ad. pkt19.
Czlonkowie Zarzadu Powiatu w Sierpcu zapoznali sie z informacja^ Wydziam ORS
dotyczacy stopnia realizacji Strategii Rozwoju Gospodarczego Powiatu Sierpeckiego,
ktora zostala przyjeta do realizacji na lata 2004-2012 oraz Planu Rozwoju Lokalnego
Powiatu Sierpeckiego, ktory zostal przyjety do realizacji w latach 2007-2013
/Informacja stanowi zaiacznik nr 22 do niniejszego protokolu/.

Glos zabrata Pani Sekretarz, ktora powiedziala, ze w celu wlasciwej realizacji
zaiozen niniejszej strategii i planu powolano zespol wdrazajacy i monitorujacy,
ktorego sklad w przeciagu kilku lat nie byl aktualizowany. W skladzie obu zespolow
sq_ osoby, ktore nie sq, od jakiegos czasu pracownikami Starostwa badz jednostek
organizacyjnych Powiatu. Pan Z.Dumowski na tego typu uwage powiedzial, ze to
Rada Powiatu podjela uchwale, w ktorej to powolano zespol wdrazajacy
i monitorujacy realizacje niniejszego planu i to Zarzad Powiatu wykonujac uchwale
powinien przekazac niniejszy dokument zespolowi monitorujacemu do realizacji oraz
dokonac zmian w skladzie zespolow. Pani Sekretarz dodala, ze wszelkie uchwaly
Rady Powiatu sq, przekazywane wydzialom, ktore sq_ merytorycznie odpowiedzialne
za prowadzenie sprawy i przekazanie jej do wiadomosci i stosownego wykorzystania
jednostkom organizacyjnym powiatu, ktore sa^ zaangazowane w realizacji danego
zadania. Ponadto oba zespoly powinny bye na biezaco aktualizowane na wniosek
wydzialu, do ktorego kompetencji nalezy prowadzenie sprawy.
Zarzad Powiatu do tej pory nie byl informowany przez Wydzial o stopniu realizacji
Strategii Rozwoju Gospodarczego Powiatu Sierpeckiego, ktora zostala przyjeta do
realizacji na lata 2004-2012 oraz Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Sierpeckiego,
ktory zostal przyjety do realizacji w latach 2007-2013.
Pan Starosta przytoczyl zapis z informacji Wydzialu ORS dotyczacej stopnia
realizacji Strategii Rozwoju Gospodarczego Powiatu Sierpeckiego, ktora zostala
przyjeta do realizacji na lata 2004-2012 oraz Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu
Sierpeckiego, ktory zostal przyjety do realizacji w latach 2007-2013 w ktorej
przytoczono sformulowanie, ze ,,sklad zespolu wskazywal, ze wladze samorzadowe
III kadencji mialy szczera, wole szerokiej wspolpracy ze wszystkimi srodowiskami
z terenu Powiatu Sierpeckiego. Aktywnosc zespom byla jednak niewielka i zanikia
do konca 2008 roku. Odpowiedzialnosc za realizacje Planu w calosci przejal Zarzad
Powiatu".
Pan Z.Czajkowski powiedzial, ze z pelna^ swiadomoscia^jako Naczelnik Wydzialu
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ORS podpisal informacje dotyczacy stopnia realizacji Strategii Rozwoju
Gospodarczego Powiatu Sierpeckiego oraz Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu
Sierpeckiego, zawierajaca^przytoczone przez Pana Staroste sformulowanie. Powyzsze
stwierdzenie przedstawia stan faktyczny realizacji omawianego Planu, gdyz to
Zarzad Powiatu podejmowal decyzje o inwestycjach.

Wobec powyzszego czlonkowie Zarzadu Powiatu uznali, ze powinna nastapic
aktualizacja zespolow wdrazajacych i monitorujacych realizacje zaiozen Strategii
Rozwqju Gospodarczego Powiatu Sierpeckiego, ktora zostala przyjeta do realizacji
na lata 2004-2012 oraz Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Sierpeckiego, ktory zostal
przyjety do realizacji w latach 2007-2013.

Niniejsza infonnacja nie zostala przyjeta przez Zarzad Powiatu w Sierpcu.

Ad.pkt 20.
Pan Starosta poinformowal, iz Zespol Szkol Nr 1 w Sieipcu organizuje konkurs
,,Ja i moja przyszlosc", ktory skierowany jest do uczniow III klas gimnazjow z terenu
Powiatu Sierpeckiego. W zwiazku z powyzszym Dyrektor szkoly zwrocil sie z prosba^
o wsparcie fmansowe niniejszego zadania /Wniosek stanowi zaiacznik nr 23 do
niniejszego protokolu/.

Wobec powyzszego czlonkowie Zarzadu Powiatu jednoglosnie uznali, ze Starosta
Sierpecki powinien objac patronatem konkurs ,,Ja i moja przyszlosc", ktory jest
organizowany przez szkole prowadzona^ przez Powiat Sierpecki.

Ad.pkt 21.
Pan Starosta poinformowal, iz Pani Aldona Kowalska Z-ca Naczelnika Wydzialu
Zarzadzania Srodowiskiem wystapila z wnioskiem o wniesienie pod obrady Rady
Powiatu w Sierpcu projektu oswiadczenia udzielajacego poparcia Sejmikowi
Wojewodztwa Mazowieckiego w sprawie utworzenia z obszaru wojewodztwa
mazowieckiego strefy wolnej od upraw roslin modyfikowanych genetycznie
/Wniosek stanowi zaiacznik nr 24 do niniejszego protokolu/.

Czlonkowie Zarzadu po zapoznaniu sie z niniejszym projektem uchwaly jednoglosnie
podjeli

                         UCHWAL^NR 62/12/11
      w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu

 oswiadczenia udzielajacego poparcia Sejmikowi Wojewodztwa Mazowieckiego
 w sprawie utworzenia z obszaru Wojewodztwa mazowieckiego strefy wolnej od

                  upraw roslin modyfikowanych genetycznie
           /Uchwala stanowi zaiacznik nr 25 do niniejszego protokolu/.
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      Posiedzenie Zarzadu Powiatu opuscila Pani Krystyna Siwiec.

      Ad.pkt 22.
      Pan Starosta poinformowal, iz Pani A.Gorczyca - Kierownik PCPR w Sierpcu
      wystapila z wnioskiem o podjecie uchwaly w sprawie powolania oraz okreslenia
      zakresu   dzialania,   kompetencji   Powiatowego   Pelnomocnika   ds.   Osob
      Niepelnosprawnych /Wniosek stanowi zaiacznik nr 26 do niniejszego protokolu/.
      Pani Sekretarz wyjasnila, ze w latach 2007-2010 funkcj e Powiatowego
      Petnomocnika ds. Osob Niepelnosprawnych sprawowal Pani Jaroslaw Ocicki, ktory
      zostal desygnowany do niniejszej funkcji Uchwaly Nr 43/IX/07 Zarzadu Powiatu
      w Sierpcu w dniu 06.02.2007 roku na okres czterech lat.
      W zwiazku z powyzszym kadencja Powiatowego Pelnomocnika ds. Osob
      Niepelnosprawnych uplynela dnia 6.02.2011 roku i zasadnym byloby powolanie
      osoby, ktora przez kolejne lata pracowalaby na rzecz potrzebujacych.

9   Czlonkowie Zarzadu po zapoznaniu sie z niniejszym projektem uchwaly uznali,

      ze Powiatowym Pelnomocnikiem ds. Osob Niepelnosprawnych powinien bye Pan
      Wojciech Rychter.
      Pan Wojciech Rychter wyrazil zgode na pelnienie funkcji Powiatowego
      Pelnomocnika ds. Osob Niepelnosprawnych.
      W zwiazku z powyzszym czlonkowie Zarzadu wskutek glosowania:

            -za- 3

            - wstrzymujacych sie - 1
            /Pani K.Siwiec @ nieobecna/

            podjeli
                               UCHWAL^NR 63/12/11

            w sprawie powotania oraz okreslenia zakresu dzialania, kompetencji
9             Powiatowego Pelnomocnika ds. Osob Niepetnosprawnych

                 /Uchwala stanowi zaiacznik nr 27 do niniejszego protokolu/.

      Ad. pkt 23.
      Czlonkowie Zarzadu Powiatu w Sierpcu zapoznali sie z informacja^ PCPR w Sierpcu
      z przeprowadzonej kontroli w Domu Pomocy Spolecznej w Szczutowie nie wnoszac
      uwag /Protokol z przeprowadzonej kontroli w DPS w Szczutowie stanowi zaiacznik nr
      28 do niniejszego protokolu/.

      Na posiedzenie Zarzadu Powiatu wrocila Pani K.Siwiec.

      Ad. pkt 24.
      Pan Starosta poinformowal, iz Naczelnik Wydzialu Geodezji i Gospodarki
      Nieruchomosciami wystapil z wnioskiem o podjecie decyzji orzekajacej
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o przekazaniu trwalego zarzadu pomiedzyjednostkami organizacyjnymi tj. Zespolem
Szkot Nr 1 w Sierpcu oraz Centrum Ksztalcenia Praktycznego w Sierpcu /Wniosek
stanowi zaiacznik nr 29 do niniejszego protokolu/
Czlonkowie Zarzadu po zapoznaniu sie z projektem decyzji jednoglosnie postanowili
przekazac z dniem 8 lutego 2011 roku w trwaly zarzad miedzy jednostkami
organizacyjnymi tj. Zespolem Szkol Nr 1 w Sierpcu a Centrum Ksztalcenia
Praktycznego w Sierpcu zabudowana^ nieruchomosc polozona^ w Sierpcu oznaczona^
jako dzialka o nr ewid. 1383/3, ktora stanowi wlasnosc Powiatu Sierpeckiego.
Ponadto z dniem 8 lutego 2011 roku wygasa trwaly zarzad wykonywany przez
ZS Nr Iw Sierpcu w odniesieniu do nieruchomosci o nr ewid. 1383/3 na rzecz CKP
w Sierpcu.

Ad. pkt 25.
Czlonkowie Zarzadu Powiatu zapoznali sie ze sprawozdaniem z realizacji planu
pracy Zarzadu Powiatu za rok 2010 przez poszczegolne wydzialy i jednostki
organizacyjne Starostwa Powiatowego w Sierpcu, ktore stanowi zaiacznik nr 30 do
niniejszego protokolu.
Pani Sekretarz wyjasnila, ze zadania wynikajace z planu pracy Zarzadu na rok 2010
nie zostaly zrealizowane w nastepujacym zakresie:

      1) nie opracowano koncepcji funkcjonowania Biblioteki Powiatowej. Niniejsze
      zadanie zostalo ujete w planie pracy Zarzadu Powiatu na I polrocze 2011 roku
      2) nie uchwalono regulaminu wynagradzania nauczycieli szkol i placowek
      oswiatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki. Niniejsze zadanie
      rowniez zostalo ujete w planie pracy Zarzadu Powiatu na I polrocze 2011 roku.
      3) nie przyjeto Programu Dzialania Powiatu Sierpeckiego w 2010 roku
      w zwiazku z obchodami Roku Chopinowskiego i uczczenia 600 Rocznicy
      Bitwy pod Grunwaldem.

Czlonkowie Zarzadu przyjeli niniejsze sprawozdanie.

Ad. pkt 26.
Czlonkowie Zarzadu Powiatu jednoglosnie przyjeli protokoly:

        1) Nr 9/11 z posiedzenia Zarzadu Powiatu w Sierpcu w dniu 26 stycznia
        2011 roku,
        2) Nr 10/11 z posiedzenia Zarzadu Powiatu w Sierpcu w dniu 31 stycznia
        2011roku.

Ponadto Pan Starosta poinformowal, ze Zarzad Drog Powiatowych w Sierpcu
zostal zobowiazany do opracowania planu majacego na celu wszczecie postepowan
geodezyjno-prawnych zmierzajacych do ustanowienia prawa wlasnosci gruntow
nieruchomosci, ktore sa^ wlasnoscia^ Skarbu Panstwa - na faktyczne wladztwo Powiatu
Sierpeckiego jako zarzadcy drogi.
Niniejsze dzialania maja^ na celu sukcesywne regulowanie niniejszych spraw, gdyz
brak  stosownego  uregulowania  wlasnosci  gruntow  blokuje  mozliwosci
wnioskowania o pozyskanie srodkow zewnetrznych na remonty drog.



Ad. pkt 27. Sprawy rozne.
Pan Starosta przedstawil informacje przygotowana^ przez Zarzad Drog Powiatowych
w Sierpcu dotyczacy kosztow budowy siedziby jednostki /Informacja dot. kosztow
budowy budynku ZDP w Sierpcu stanowi zaiacznik nr 31 do niniejszego protokolu/.

Na tym posiedzenie Zarzadu Powiatu zakonezono.

Protokolowala
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