
                                                 ^W.00^,^,^4^

                 UCHWALA Nr /f^ . ^ .2011
                   ZARZADU POWIATU W SIERPCU

                       z dnia 8 czerwca 2011 roku

zmieniajaca Uchwala Budzetowa Powiatu Sierpeckiego na rok 2011

          Na podstawie art.32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku,
o samorzadzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z pozn. zm.)
art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z pozn. zm.) - uchwala sie, co nastepuje:

                                   @1.
W Uchwale Nr 25/III/10 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 grudnia 2010 roku
w sprawie uchwalenia Budzetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2011 wprowadza
sie nastepujace zmiany:
1) Zwieksza sie dochody budzetu o laczna^ kwot^ 16 156 zl. Plan dochodow
budzetu powiatu ogolem wynosi 50 283 466 zl.

      a) dochody biezace zwieksza sie o kwote 16 156 zl tj. do kwoty
      45110399 zl, zgodnie z zaiacznikiem nr 1 do niniejszej uchwaly,
      zmieniajacym Zaiacznik nr 1 do Uchwaly Budzetowej pn. Dochody na
      2011 rok.

2) Zwieksza sie wydatki budzetu o laczna. kwote 16 156 zt. Plan wydatkow
budzetu powiatu ogolem wynosi 56 083 466 zt.

      a) wydatki biezace zwieksza sie o kwot? 16 156 zl, tj. do kwoty 44 137
      017 zl, zgodnie z zaiacznikiem nr 2 do niniejszej uchwaly, zmieniajacym
      Zaiacznik nr 2 do Uchwaly Budzetowej pn. Wydatki na 2011 rok,

3) Zmiany w wydatkach budzetu obejmuja^ zmiany planu wydatkow biezacych,
zgodnie z zaiacznikiem nr 3 do niniejszej uchwaly, zmieniajacym Zaiacznik
nr 2a do Uchwaly Budzetowej pn. Wydatki biezace na 2011 rok.
4) Wprowadza si? zmiany w dochodach i wydatkach zwiazanych z realizacja.
zadan z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych ustawami
realizowanych przez powiat zgodnie z zaiacznikiem nr 4 do niniejszej uchwaly
zmieniajacym zaiacznik Nr 4 do Uchwaly Budzetowej pn. Dochody i wydatki
zwiazane z realizacja. zadan z zakresu administracji rzadowej i innych zleconych
odrebnymi ustawami. Plan finansowy dochodow z dotacji otrzymanych
z budzetu panstwa na realizacje zadan z zakresu administracji rzadowej stanowi
zaiacznik Nr 4a do niniejszej uchwaly, a plan finansowy wydatkow
z otrzymanych dotacji z budzetu panstwa na realizacj? zadan z zakresu
administracji rzadowej stanowi zaiacznik Nr 4b do niniejszej uchwaly.



                      UCHWALA NR 38/VI/2011
                    RADY POWIATU W SIERPCU

                       z dnia 11 marca 2011 roku

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Sierpcu

      Na podstawie 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. 12a ust 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji
Sanitamej (Dz. U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851 z pozn. zm.) - uchwala sie,
co nastepuje:

                                 @1.

Przyjmuje sie sprawozdanie Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitamego
w Sierpcu o stanie bezpieczenstwa sanitamego Powiatu Sierpeckiego
za rok 201Q stanowiace zaiacznik do niniejszej uchwaly.

                                 @2.

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj^cia.





 I. Sekeja HIgieisy ICom'dEiaIrsej.

 L Jahosc r,wty pneznaczonej do spo-zycfa.

 1.    WprowadzeMe.

     Powiatowa Stacja Sanitamo-Epide.miologiczn.a w Sierpcu obejmujc nadzorem powiat Sierpecid w

    ktorego sM'ad wchodza: miasto Sie-rpc, oraz gn'finy Gozdowo, Mochowo, Rosciszewo, Sierpc,

     Szczutowo i Zawidz.

    Nadzorowany teren obejmuje ok. 52 927 osob zamieszkujapycn. w powiecie sierpeckim z czego ok.

    20000 osob mieszka w Sierpcu, zas ok. 32 927 na wsi.

    Na terenie powiatu. znajduje sie; w miescie 1 - wodociag publiczny w Sierpcn i 14 -- wod.ocia.g6w

    pub!icznyc.h na wsi-objetych. stalym nadzorem.

    2. Jakosc wody.

    Wszystlde ponizej vsyinienione urzadzenia wodociagowe oparte sa_ na uj^ciach. g^ebinowych,

    diugosc sieci wodociagowej z roku na rok przybywa, a woda odpovyiada przepisom

    Rozporzadzenia MinistTa Zdrowia z dilia 29 marca 2007 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej

    do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 r. Nr 61; poz, 417 z pozn. zm.).

3.@,'harakterystyka urz^dzea zaapairuj^cyeh Ndnose w wod^.

3.1. Wodociq.gi o wydajnosd <100 m'/dob^

    Nadzorem sanitarnym. objetyjestjede.n wodociag w I-igov/ie , gmina Mochowo.

    Przebadana woda w wodociqgu odpowiada przepisom Rozporzadzenia Minisfra. Zdrowia z dnia 29

    marca 2007 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 r, Nr

    61, poz. 417 z pozn. zm.).

3.2. Wodoclqgi o wydsjnosci 100- KWG m3/dob^

    Nadzorem sanitaiiiyii'i i monitorin.gowym objetych jest dwanascie wodociagow na wsi. tj.

    Szczutowo, Gojsk ,Rosciszewo, (jozdowo, I.elice. ]^iastowo, Biaiyszewo, Gorzcwo, Mochowo,

    Lukoinie, Choczen, Bozewo.

    Przebadana woda w 12 wodociagach. na wsi odpowiada przepisom Rozporzadze.mu M.in.istra

    Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez 1-udzi

    (Dz. U. z 2007 r. ?61, poz. 417 z pozn. zm.).

3.3. Wodoc'Kigi 0 y^f-'dajft.ffsci 16QO ~-10 000 n^/dob^

   Ewidencja objete sa_ 2 wodociagi: jeden w miescie Sierpc i drugi Zav/idz -- Zaiesie gmina Zawidz,

   W w/w wodoclagach woda odpowiada przepisom 'Rozporz^dze.nia Ministra Zdrowia z dnia 29
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    UCHWALA JdS.lMm

ZARZADU POWIATU W SIERPCU
    z dnia 15 kwietnia 2011 r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu
uchwaty w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania rzeczowo-finansowego
Samodzielnego Publicznego Zespotu Zaktadow Opieki Zdrowotnej
w Sierpcu za 2010 rok.

      Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorzadzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z pozn. zm.)
- uchwala sie, co nastepuje:

                                  @1.

Po dokonaniu analizy Sprawozdania rzeczowo-finansowego Samodzielnego
Publicznego Zespolu Zakladow Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2010 rok -
wniesc pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projekt uchwaly w sprawie
zatwierdzenia   Sprawozdania   rzeczowo-finansowego   Samodzielnego
Publicznego Zespolu Zakladow Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2010 rok.

                                  @2.

Wykonanie uchwaly powierza sie Przewodniczacemu Zarzadu.

                                  @3.

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.

Zarzad:

1 Jan Laskowski - Przewodniczacy

2.Marek Gasiorowski - czlonek

3.Slawomir Olejniczak - czlonek

4.Wojciech Rychter- czlonek

5.Krystyna Siwiec - czlonek



       Budynek dworea PKP jest zamkniety, natomiast zdemolowane loalety przy dworcu zostah'"

 zlikwidowane w miesiacu kwietniu 2010 r. Na zewnatrz budyuku g-lwvnego dworca widnieje

 inforrnacja - obiekt do wynajecia. Oddzial Gospodarowania Nieruchomosciami w Warszawde

 poinformowal: pismem z dnia 11.09.2009   r. nr NlOd-62/144/2009 Po'wiatowa Sta.cje Sanitarno-

 Epidemiologiczna \v Sierpcu, ze wykonanie remontii budynku. dworca potrwa do 31.12.201.2 r.

 z przyczyn forrnahio -- prawaych i ekonomicznych. w 2010 r.,PSSE w'- Sierpcu wystosowal'o pismo

 pokontrolne dot. sta.nu sanitanio-teclu.iicznego budynku dworca do- zarz^dcy natomiast do dnia

 dzisiejszego nie uxyskai odpowiedzi.

4. Srodki tran@portn.

Podczas kon.tro.li dworca PKS skontrolowano rowniez tabor samochodowy ( 6 autobusdw), - w^

autobusach stwierdzono czystosc i porzadek. Skontrolowaiio ta.kze antobusy prywatnej flmiy (10

autobusow), ktore nie biidz.9;y zaAiych zastrzezen, Nadzorem sanitamym zostaly objete rowniez

autobusy przeznaczone do przewozu dzieci w roku szkolnym ( 15 autobuaow), ktorych wiascicielami

sa^Urzedy Gmin. Stan sanitamy pojazdow dobry.

'I'aboru kolejowego nie kontrolowano - nadzor sanitarny prowadzi Powiatowa Stacja Sanitarno-

Epiden-iiologiczna w Tommu.

5. Noelegowaie dia bezdonsnych.

Na tere.nie dzialalaosci stacji nie wystepuja w/w/ obiekty.
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6. Ust^py piibliczxile i toalety ogoIiiodostepBe.

       Na terenie powiatii sierpcckiego nadzorem obje.ty jest jede.n ustep publiczny na targowisku

n'n.ejskim w Sie.rpcu. Stan sanitarno - tecbuiczny nie budzij: zastrzezen.

       Nadzorem samtanio-tecl-micznym objetychjest rowniez 15 toalet ogolnodostepnych na stacjach

paliw. Z kontroli przeprowadzonych wymka, iz stan sanitamo - tedmiczny jest dobry i. iilega

poiepszeniu.

7. Hotele.

       W ewidencji znajduje sie jeden obiekt w miescie, w ktorym swiadczone saus-lugi hotelarskie.

Hotel pracowniczy ...Maryland" przy ulicy Kilinskiego 34 w biezacym roku. nie zostal' skontrolowany -

w zwiazku z informacjawtasciciela o zawieszeniu dzialalnosci na 2010 rok.

Na wsi ewidencja objetych jest 6 obiektow, w ktorych swiadczone sa nslzigi hotelarskie. Posciel w

pokojach zmieniana jest systematyczi-iie. Posciel prana jest we wtasnym zakresie w p:ralnicach
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  II. Sekcja Epideraioiogii

       I. Syteacja epideniiologiezRa w zakresie zapobiegaaia i zwakzaaia chorob

   zakaziiyeh.

        Choroby zakazne, pomimo ogromnego postepu medycyny, wprowadzenia masowych szczepieri.

 ochromwch, stosowania bardzo skutecznych srodkow d.ezynfekcyjnycli oraz wdrazania w placowkach

 sluzby zdrowia  nowoczesnych procedur sanitarno-epidemiologicznych, stanowia^ nadal istotny

 problem zdrowia publicznego.

 W 2010 roku dziatania zwiazane z z^pobieganieni i zwalczaniem. c.horob zakaznych byly nastgpstwem

 biezacej sytuacji epidemiologicznej chorob zakaznych i zakaz-en w powiecie sieipec.kim, wynika] acej

 z sytuacji epidem.iologicznej panujacej w kraju.

  Nadzor epidem.iologicz.ny prowadzony by]: w oparciu o przepisy prawTie ustawy z dma

 5 grodma 2008r.,, o zapobieganiu oraz; zwa.Icza.niu zaka.ze.ii i chorob zakaznych u ludzi

 (Dz. U, z 2008r. Nr 234, poz. 1570 z pozn. zm.)

 Wzorem lat wc.zesniejszych opracowanie przedstawia zasadnicze dane dotyczace ksztaltowania si^

 sytuacji epidemiologicznej olo-eslonych chorob zakaznych na terenie powiatu sierpeckiego w roku

 2010 w odniesiemu do roku 2009.

 W uj^ciu tabelarycznym przedstawiono liczbe zachorowan i zapa.dalnosc na chore by zakazne

 zarejestrow^anc na terenie powiatu sierpeckiego w latach 2.009 - 2010, natorniast szerz@;j, w formie

 opisowej omowiono najcz^sciej wyst^pujace choroby zakazne.

        W ciagu roku 2010 zarejestrowano w Povvia-towej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej @w

 Sierpcu 665 przypadkow chorob zakaznych. W zwiazku z ich wysta^ieniem przeprowadzono 153

 dochodzenia epidemiologiczne. Dochodzenia przeprov^adzane byfy w tychjednostkach chorobowych,

 w ktorych wymaganejest:

    H  ustalenie zrod-la zakazenia,

    a wykrycie czyimika etiologicznego powodujacego z-achorowanie,

    3 obj^cie nadzorem osob kontalctujacych si^ z chorym. lub podejrzanym o zakazenie,

    B ustaleme stanu zdrowia z^vierzecia podejrzanego o zakaze.nie wirosem wscieklizny, w celu

       podj?ciaostatec.znej decyzji dotyczac-ej szczepienia osoby pokasanej,

    a przeprowadzeme kwalifikacji zachorow^an zgodnie z definicjami przypadk6\v chorob

       zakaznych dia po'trzeb nadzoru. epidemiologiczne.go.

Prowadzenie nadzoru epidemiologicznego ma na celu uzyskanie konkretnych korzy.sci dia zdrowda

publicznego. infonnacje zebrane w zwi^zku z prowad.ze.niem nadzoru shiza nie tyiko c.zystej wiedzy

epideirdologicznej, ale da; aj-oze.zn.ame co do roz.miarow? konkretnych zagroze.n.





 II. ZaJkazema przeaoszoae droga hrwi

        Sposrod zakazeri. przenoszonych droga^ ki"wi powazny problem epidemioJogiezny stanowis

 nadal zakazenia wirusami zapalenia watroby typu B i C.

  Dzi^ki systematycznemu podnoszeniu higieny w pla.c6wkach shizby zdrowia oraz wprowadzemu

 obowinzkowych szczepieii przeciwko wil-usowem'u zapalemu watroby typu B dzicci i mtodziezy,

 zachorow-ania na WZW typu B utrzymuja^ sie na stosiinkowo niskim poziomie, W 2,0.1.0 r odnotowano

 jeden przypadek ostrego WZW typu B, oraz 8 przypa.dk6w przewleldego WZW typu B -

 reiestrowanych w zwiazku z poszerzemem diagnostyki u osob b^d.acych nosicielami antygenu I-lBs.

        Aktualnie sposrod wirusow pierwotnie h.epatotropowych wirus zapalenia wat.roby typu C

 stano'wi najwi^kszy problem epidem.io5.ogi.czny. Sidada si? na to szcreg elem.entow^ z ktorych na

 pierwszym miejscu nalezy wyinienic przebieg kimiczny i. skrytosc procesu chorobowego

 w 'porownaniu z innymi wirusanii zapalenia watroby, oraz brak szczepionl<i przeciwko wirusowemu

 zapalemu walroby typu C, co uniemozliwia podiiiesienie odpornosci populacji. PSSE w Sieq^cu

 w 2010 roku odnotowate. 3 przypadki wirusowego zapaleoia watroby typu C.

        W 2010 roku nowowykryte nosicielstwo wirusa HCV i HBV z^urejestrow^ano u 17 osob.

 Dotyczyl'o ono gtowme osob nil'odycb, ktore poddaty si^ badaniom przy okazji up. honorowego

 oddawaaia krwi.

 III. CIioroby wiekix dzieei^cego.

        0@pa wietrzna jest wimsowa^ wysoce zakazna choroba^ wieku dzieeiecego, przebiegajacq

 z goraczka i wysypka^ p^-cherzykowata^ na skorze i btonach sluzowych. Zrodlem zakazenia Jest chory

 cztowiek, a zakazenie sze.rzy sie zarowno droga kropelkowa, oraz droga kontaktow bezposrednich jak

 i posrednich, poprzez przedmioty swiezo zanieczyszczone wydzielma_ pochodzaca ze zmian

 wysypkowych. W roku 2010 odnotowano na terenie powiatu sierpeckiego znaczny wzrost zachorowan

 na ospe wietrzna - zarejestrowano 431 przypadkow, zas w roku 2009 - odnotowano 180 zgloszen.

 Zwit^kszenie odpornosci pop'ulacji jest. mozliwe dzieki szczepionce przjsciwko ospie wietrznej. Tego

typu szczepieniejestjednak nieobowiazkowe i wykonane tyiko na koszt rodzicow dziecka.

       Ro^czkajest wy^sypkowa^ choroba^ zakazna wi'eku dzieciecego z reguiy o 1'agodnyrn przebiegu

. Niebezpieczny natomiastjest zespot rozyczki wrodzonej, ktory moze wystfylic \v wyniku zakazenia

wi.rusem rozyczld kobiety meuodpomionej, bedacej w poczatkowym okresie ciazy. W^irus rozyczki

posiada wlasciwosci tera.togen.ne, a przechodzac przez -lozysko moze spowodowac liczne uszkodzenia

p-lodu. Na terenie naszego powiato w roku 2010 odnotowano 5 zachorowan na rozyczk?, co stanowi

spadek o 8 zachorowaii w stosunku do roku 2009. Nie odnotowano natom.iast zadnego przypadku

rozyczki wrodzonej.

       Swinka jest ostra choroba_ zakazn.s g-lownie wieku dzieciecego, ktora przebiega z goraczka,

bolesnym obrzekicm slinianek przyusznych i. nierzadko z objawarai ze strony innych narzadow
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