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  UCHWALA /!56 . ^b .2011

ZARZADU POWIATU W SIERPCU
     z dnia 20 czerwca 2011 r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu
uchwaty w sprawie zatwierdzenia Planu rzeczowo-finansowego
Samodzielnego Publicznego Zespotu Zakladow Opieki Zdrowotnej
w Sierpcu na 2011 r.

      Na podstawie @ 85 ust. 1 pkt| 2 Statutu Powiatu Sierpeckiego (Dz. Urz.
Woj. Maz. z 2011 r. Nr 78, poz. 2488) uchwala sie, co nastepuje:

                                 @L

Po dokonaniu analizy Planu rzeczowo-finansowego SPZZOZ w Sierpcu
na 2011 r. - wniesc pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projekt uchwaty
w sprawie zatwierdzenia Planu rzeczowo-finansowego Samodzielnego
Publicznego Zespohl Zakladow Opieki Zdrowotnej w Sierpcu na 2011 r.

                                 @2.

Wykonanie uchwaly powierza si? Przewodniczacemu Zarzadu.

                                 S 3                                 0   "@

Uchwata wchodzi w zycie z dniem |podjecia.

Zarzad:

   1. Jan Laskowski - Przewodniczacy

   2. Marek Gasiorowski - czlonek

   3. SIawomir Olejniczak - czton^k

   4. Wojciech Rychter- czlonek

   5. Krystyna Siwiec - czlonek



               obiektami gastronomicznyn-ii, monitoring opakowaii kartonowych z nadruldem

               uzywanych do pakow^ania zywnosci,   kontrola terminow trwalosci srodkow

               spozywczych; znakow^nie srodkow spozywezych w tym suplementow diety ora.z

               materialow i wyrobow do kontaktu z zywnoscia,

        *$*    wycofywanie srodkow spozywczych i kosmetykow w zwiazku z powiadomieniami

               w systemie w^czesne.go ostrzegania RASFF i RAPEX.

 W 2010 r. pracownicy Sekcji. FIZZiPU realizowali rowniez plan za.sadni.czych przedsiew^zi^c

 dofyczacym. in.:

     1. Stosowania w nadzorze biezacym nad obiektami zywnosci i zywienia oraz materialami

        i v^yrobami przeznaczonymi do kontaktu z zywnoscia^ a takze kosmetykami obowdazujacych

        przepisow prawa uwz.gl^dniajac na biez^co nowe akty prawne zarowno wspolnotowe jak

        i krajowe.

    2. Wzmozenia nadzoru nad materiafemi i wyrobami przeznaczonynii do kontaktu z zywnosci^

        zgodnie. z rozporzadzeniem nr 2023/2006 z dnia 22 grudnia 2006r. w sprawie dobrej praktyki

       produkcyjnej w odniesiemu do materialow przeznaczonych do kontaktu z zywnoscia_.

    3. Podczas kontroli egzekwowania przestrzeganie warimkow7 okreslonych w rozporza.dzeniach

        1829/2003 i 1830/2003 dotyczacych zy^vnosci gene.tycznie zniodyfikowanej, ze szcze.g61n.ym

       iiw-zgligdnieniem pravvidl'owego znako'wania srodkow spozywczych zawierajapych GMO oraz

       dokmnentacji towarzyszacej ww. srodkom spozywczym.

    4. Nadzorowania p:rzestrzeganie przepisow rozporza^dzenia 1924/2006 Parlam.en.tu Europejsldego

       i R-ady z 20 grudnia 2006 r. w sprawie oswiadczeii zywieniowych i zdrowotnych dotyczacych

       zy\vno.sci.

    5. Wzmozenia nadzoru nad znakowanicm. srodkow spozywcz}^!!, ze szczegolnym

       uwzgledniemem   prezentacji i reklamy suplernentow diety oraz zywnosci specjahiego

       przeznaczenia zy\vieniowego.

    6. Wzmozenia nadzora nad obiektami obrotu oraz zaidadami zywienia. zbiorowego

       w miejscowosciach turystycznych.

    7. Przygotowania sprawozdanie z realizacji ..Zintegrow^anego wieloletmego planu. kontroli dia

       Polsld na lata 2007-2009" (MANCP) za rok 2009.

       Podczas przepro^vadzania urz^.dowycl'i. kontroli zywnosci przez pracow-nikow Sekcji I-IZZiPU

zostato natozonych 36 mandatow karnych na surn? 6.500,00 zl za. niewtasciwe warunki higieniczno @

samtame w kontrolo'vvanych obiekta.c.h, w tym za:

- wprowadzanie do obrotu przetenninowanych srodk6w^ spozyvvczych;

- przechowywanie poza 1-irza.dzeniami chlodnicz\Tni srodkow spozywczych latwo psujacych sie;

- niewlasciwy stan higienicznych w pomieszczeniach nadzorowanych obiektow;
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  - obecnosc szkodnikow w nadzorowanych obiektach.

         W zwiazku z nieodpowiednim stanem techniczno -@@ sanitamym wydano 34 decyzje

  administracyjae nakazujace popraw^ stanu technicznego sprzetu, urzadzen a takze obiektow zarowno

 produkcyjnych jak i dystiybucyjnych oraz handiowych i gastronomicznych. Powyzsze zaiecenia

 wydano na podstawie Ustawy z, dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczenstw^ie zywnosci

 i zywienia (Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914 z pozn. 7m.) oraz na podstawie. Rozporzadze.ma (WE) nr

 852/2004 Pariamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia. 2004 r. w sprawie higieny srodkow

 spozywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str.l, Dz. Urz. UE Polskie wydame specjalne, rozdz.

  13,1. 34, sir. 319).

        Podczas kontroli w ramach sprawowania nadz.oru nad obiektami produlccyjiwmi,

 zyw:[eniowyrni i handlowymi pracow.'nic.y Sekcji HZZiPU w szczegolnosci z<,vracali uwage na:

 - wdrazanie zasad dobrej prakly^ki higienicznej i produkcy|nej (GHP,GMP) oraz zasad

   systemu HACCP w w-^v. obicktach, a takze zwiazana z tym dokum.entacje,

 - realizacje systemu kontroli wewnetrznej w na.dzorowanych obiektach,

 - stosowanie przez przedsiebiorcow zasady identyfikow^mosci surowcow oraz produktow

  zarowno w obiektach produkcyjnyohjak i handlowych,

 - posiadana, przez personel kontrolowanych obiektow, wiedze nabyta_podczas szkole.n

  wewnetrznych i zewnetrznych,

 - prawddlowosc znakow^nia srodkow spozywczych w tym suplementow diety, kosmetykow i

  materiatow do kontaktu z zywnoscia,

 - zgodnosc sposobu zywienia \v sto-low^ach zakladow7 zy'wdenia zbiorow^ego z zasadarni

  racjonalnego zywienia,

 - waranki liigieniczno @ sanitarne oraz techniczne kontrolowanych obiektow,

-higiene personelu,

-utrzymywanie ciqgtosci 1'a.ncucha chtodniczego do srodkow spoz\'\vczych 1'atwo psuiac.ych sie.

       Poprzez wiasciwy nadzor sanitamy nad podlegtymi obiektami zy",\aiosciowo- zy^vieniowymi na

terenie dziatfulia Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiol.ogicznej w Sierpcu w 2010 r. me wystapito

zbiorow^e zatruc.ie pokarmowe.

           Poprawi-I' sie rowmez stan sanitarno - teclmiczny w wielu nadzorowanych przez Sckcj?

HZZiPU obiektach. Zaidady taldejak: Carlsberg Polska s. a. Browar Kasztelan w Sierpcu, Wytwornia

Wod Gazowanych PPHUiT ..MARTER" Goreccy sp.j. w Sie.rpcu, Zaklad. Produkcji Czekolady Ai-t.

Ciskiemiczych ,,WIEPOL"' w- Sierpcu stosuja^ zasady systemu HACCP. W wi^kszosci ocenionych
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 w 2010 r. obiektow produkcyjnych, zywieniowych i handlowych stosowane Sc[zasady dobrej praktyki

 higienicznej (GI-IP).

        W 2010 r. podejmowano dziahnia w rainach systemu RASFF i. :R.APEX, W zwiazku

 z powiadomieniami alarmowymi w systemic RASFF przeprowadzono 17 kontroli w obiektach

 handlo'wych. Nie stwierdzono sprzedazy zarowno srodkow spozywczych oraz imterial'ow i wyrobow

 do kontaktu z,zywnosciq_ bedacych prze.dmiotami powiadomien alarmowych RASFF. W jednym

 przypadku podczas kontroli atwierdzono, ze przedmiotowe srodki spozywcze zostaly wycofane do

 dostawcy.

 W ramach systemu RAPEX w 2010 r. przeprowadzono 14 kontroli w sklepach kosm.etycznych oraz

 w sklepach spozywczych sprzedajac.ych kosmetyld. W wyniku kontroli nie stwierdzono wprowadzania

 do obrotu oraz w obrocie kosmetykow^, ktorych notyfikacje umieszczono w systemic RAPEX.

 0 podjt^tych dziateniach na. biezapo informowano V/ojew6dzka_ Stacje Sanitanio-Epidemiologiczna

 w Warszawie oraz wtasciwe Powiatowe Stacje Sanitarno - Epidemiologiczne.

       Prowadzona byl'a row-Mez merytoryczna wsp6-rpraca z imiymi Sekcjami Powiatowej Stacji

 Samtarno - Epidemiologicznej w Sierpcu w zakresie oceny przestrzegania przepisow ustawy z dnia

 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed nast^pstw^m uzywania tytoniu i wyrobow tytoniowych.

 Pracownic.y Sekcji HZZiPU zbie.rali informacje w tym zakresie w obiektach gastronomicznych.

 W marcu 2010 r. pracownik Sekcji I-IZZiPU wspomie z praco-svnikiem Sekcji Oswiaty Zdrowotnej

 i Proi.n.ocji Zdrowia przeprowadzili szkoleme dia mi'odzie.zy z Miejskiego Gim.nazji.im. w Sierpcu.

 Szkoleme obejmowato zaga.dmenia. dotyczace zasad racjonalnego zywienia mtodziezy w wieku

 szkolnym, piramidy zdrowego zywienia, znakowania zywnosci znajdujapej si^; w obrocie w tym.

danych na. etykiecie oraz GDA (wskazanego dziemiego spozycia). Oprocz tego poruszono na

szkoleniu temat chorob odzywiemowych (zy\vieniowozaleznych) typu anoreksja, bulimia - ich

pod-loze, objawy, konsekwencje zdrowotne wystapienia choroby, Infonnacje przekazane na szkoleniu

spotkaly si^- z duzym. z^iinteresowaniem miodziezy.

       Pracownicy Sekcji HZZiPU uczestniczyli w 15 szk.oleniach i naradach organizov^anych przez

Wojewodzka Stacje Sanitarno - lipidemiologiczna w Warszawie oraz Powiatowa^ Stacjc Sanitamo ~

Epidemiologiczna_w Sierpcu i Ciechanowie. Szkoleniate przyblizyty wdedze z zakresu:

-najnowszycli regulacji prawnych dotyczacych bezpieczenstwa zywnosci i fiinkcjonowania inspekcji

sanitarnej,

-pobierania probek zy\vnosci,

-podej'mow'-ania dzialaii w systemie RASFF,

-oswiadczen zywieniowych i zdrowotnych,

-wdrazania i stosowania zasad GHP, GMP i systemu FIACCP w przedsiebiorst\vac.h spozywcz)^!!,

-znakowa)-)ia suplcmentow diety,
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        W wyniku oceny pobranych do badania probek zywnosci laboratorium badania zywnosci

 w7 Ciechanowie przesyla-to irwagi dotyczace bi^.dow w znakow^aniu oceni.an.ych srodkow spozywczych.

 W przypadku takich uwag dotyczacych produktow^ pochodzacych z zaktadow7 nie obj^tych nadzore-m

 Powiatowej Stacji Samtamo - Epidemioiogicznej w Sierpcu przesylano postanowdenie do wlasciwej -

 wedmg miejsca produkcji srodka spozywczego - terenowej inspekcji sanitarnej.

                                                                                                    /

 @IV. StaisowisSeo Higleny Dzieci i Mtoelziezy.

        HlgteBa Dzieci. i ^llodziew sprawuje nadzor nad placowkami oswiatowo" wychowawczymi

 na terenie powdam sierpeckicgo. We wszystkich typach placow^k sa^ przeprowadzane kontrole

 sanitarne pod kal'em bezpieczenstvv'a i higieny.

        Glownym celem kontroli sardtamych w placowkach oswdatowo wychowawczych Jest ocena

 stanu sanitarno -- technicznego zarowno na zewnatrz budynku, jak i pomieszczeii znajdujacych sie

 wewnatrz budynku.

 Teren wok.6! placowe.k oswiatowo " wyeliowawczyeh sprawdzaay jest pod k^terft:

    - wlasciwego ogrodzen-ia

    - wlasciwego oswdetlenia

    - wlasc.iwego otoczenia (wlasciwa nawierzcl'in.ia drog i. przejsc; wlasciwde z^bezpieczone szlaki

        komunikacyjne., wl'asciwie zabezpieczone studzienki kanalizacyjne, otwory, wpusty),

    - wlasci'wego stamx sanitamo - higieniczaego boisk sportowych; placow zabaw, placow

       re.l<reacvjnych (wlasciwa nawierzc.hm boisk, placow^ zabaw, placow rekreacyjnych wiasciwy

       stan teclmiczny urzadze.h sportowych i innych urzadzen przeznaczonych do gier i zabaw)

Pomieszezenia placowek oswtatowo - wychowawezych sprawdzaae s^ pod k^tem:

    - w4'asciwego stanu sanitamo - higienicznego sal lekcyjnych, sal zabaw7 swdetlic, stol'owek

    - wlasciwego stanu sanitarno @@ higienicznego korytarz)', klatek schodowych

    -- wlasciwego stanu sanitarno - higienicznego lazienek, szatni na odziez wiei-zchnia

    -@@@@ w-lasciwego stanu. sanitarno - higienicznego blokow sportowych (sale sportowe wraz.

       zapleczami)

    - wl'asciwego stanu sanitarno @ higienicznego gabinetow pomocy przedlekarskiej

Wyposazenie po.miesz.e%eA plaeowek os-^iatowo - wychowawezyeh sprawdzaae jest pod k^tem:

    - wlasciwego stanu technicznego krzesel, stolow, wl'asciwego ich zesta\vi.enia

      i dostosowania do wzrostu ucziaiow, zapewnienia odpowiednich certyfikatow

   - wl'asc.iwego stanu tedmicznego sprzetu sportowego oraz zapewnienia wlasciwych
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       certylikatow

 Na tereiiie Powiata Sierpeddego nadzorem objgto:

     - przedszkola @@- 13 placowek w tym 4 nowo powstafe punkty przedszkome

        i 2 nowo powstal'e przedszkola

     - szkoly podstawowe - 20 placowek, (w tym. 1 szko-b.- niepubi.iczn.a)

     - zespo-ly szko-I - 4 placowki (w/ tym 3 zespoly szkol ogohioksztalcacych, 1 zespol szk/oi-

        ponadgim.nazjahiych)

     -@@" gimnazja - 8 placowek (@w tym 1 szkol'a- niepubliczna)

     -@ gimnazjum fllia.me @ 1 placowka

     - placowki pozaszkolne -@-1 placowka (Panstwowa Szkola Muzyczna)

     -- licea ogomokszta-tcace -- 1 placowka (mepiibliczne lice'uni ogolnoksztafcac-e Ptockiego

        [.Jniwersytetu Endowego - nowo powstala placowka)

    - placowki opiekunczo wychowawcze wsparcia dziemiego @ 1 placowka

        ( Srodowiskowe Ognisko Wychowawcze przy Mi ej skim. Osrodkn Pomocy

         Spotecznej).

 W celii pyprawy warunkow feezpteezenstwa i vvarankow   samtanio - . feigieniezByeh

 vyystosowano;

 26 wysts|pi.eH pokontroijiycli:

    > 15 szkoly podstav/owe (Bozewo, Gozdowo, Lukomie 2 wystaj)iema, Osiek, Ostrowy, Grabiec,

        Szczutowo, Zawddz Koscielny, S-hpia, Jezewo, Felice, Sudragi, Eigowo, Szkola Podstawowa

        Nr 2 w Sierpcu),

    > 6przedszkola ( Pimkt Prze.dszkolny w Bozewie, Lukomiu, Ligowie, Mochowie, Miejskie

       Przedszkole Nr 2 w Sierpc.u , Miejskie Przedszkole Nr 3 w Sierpcu)

    > 3 gimnazja (Gimnazjam im. Biskupa Eeona Wetmanskiego w Sierpcu, Miejskie GilTinazjum

       w Sierpcu, Gimnazjum w Gozdowie)

    > 1 licea ogolnoksztalcace ( Eiceum Ogoinoksztaicace im. Biskupa Eeona Wetmanskie.go

        w Sierpcu),,

    > I. zespoly szkol' ogolnoksztalcacych ( Zespol: Szko-t Samorza^dowych w Zawidzu ^@@Cosciel.nym)

Wystqpi.esiia pokoatroiBe clotyczyfy: braku certyj:ikat6w na meble przedszkoln.e (sto-ty

i krzesia) i sprz^t sportowy, zlego stann teclmicznego stotow w salach lekcyjnych (uszkodzone

krawedzie blatow), nie oznakowania rnebli szkolnych ( stolow i .krzese-1:}, braku osl'on przed

powierzchnia grzejn4 na grzejnikach centralnego ogrzewania, nie zabezpieczenia piaskownic przed

zanieczyszczeniami odpadami zwierzecymi, niezachowa.nia standa.rd6\Y dostepnosci do urzadzen

sanitarnych, niedostosowania mebli przedszkolnych i szkolnych ( stoloiv i lo-zesel) do wymaga.n
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 ergonomii, cze.sciowego braku ogrodzenia terenu szkolnego, zlego stanu sanitarno - technicznego

 scian, pod;!:6g, sufitow w pomieszczeniach szkolaych, zl'ego stanu technicznego armatury sanitamej,

 brak"u recznikowjednorazowych, braku mydl'a w dozownikach w 1'azienkach dia uczniow.

 14 de.eyzji adaiimstraeyJBych w tym 1.1. deeyzji zmieniaj^eyeh terrain reaiizacji:

    > 12 w tym 10 ziiiieaiiaj^eyeb. termin - szkoly podstawwve ( Szkola Podstawowa Nr 3

        w Sierpcu 2 decyzje w tym 1 zmieniajaca, Szkola Podstawowa w Bledzewde 2 decyzje 'w tym.

       1 zm.ieniajac.a, Szkota Podstawowa w Zawidzu K.oscielnym 2 decyzje zmieni.aja.ce, w Osieku

       1 decyzja zmieniajaca, w Jeze.wie 1 decyzjazmieniajaca, w Gozdowde 1 decyzjazmieniajaca,

        w^Mochowie 1 decyzja zmieniajac-a, wEelicach 1 decyzja zmieniajaca, Szkol'a Podstawow^a

        Nr 2 w Sierpcu. 1 decyzja zmieniajaca)

    > 2 w tym 1 z.mie!iia.p|ea terrain - gimnazja (Gimnazjiitn w Susku 1 decyzja, Gimnazjum

        filialne w Leiicach 1 decy^ja zmieniajaca)

Deeyzje dotyezyty: cz^sciowego braku ogrodze.nia wokol terenu szkolnego, ztego stanu tecb-uicznego

urzadzen na placu zabaw, z-Iego stanu technicznego schodow wejsciowych do budynku szkoty, brakn

oston przed. powierzchnia grzejna na grzejnikach cent.ra3.nego ogrzewania, ztego stanu sanitamo -

techaicznego scian, sirHtow, podlog w pomieszczeniach szl<o!.nych do, ktorych naleza; korytarze, sale.

lekc}'jne,' sale gimnastyczne, 1'azienki dia uczniow , zlego stanu technicznego armatury sanitarnej w

iazienkadi dia. uczniow, ztego stanu technicznego stolarki okiemiej.

W celu poprawy wariittkow saaitarao - teeIxBiezByeh w plaeowkaeh oswiatowo wyehowawczych

praeprowadzane s^ praee reinontawo - konserwatorskie.

Na 20 szkoi podstawowych remonty przeprowadzono w 20 placowkach, ktore dotycz.yly:

    > sale lekeyjrxe: malowanie sciaii i sutitow w salach lekcyjnych, wymiana pod-log - pol'ozenie

       paneli podlogowych plytek pod-logowych(terakota), montaz nowy''ch lamp oswietleniowych,

    > blolk zyi.vieHicmy: malowanie scian i sufitow wszystkich pomieszczeii kuclTLiii i malowanie

       scian i sufitu stolowki,

    > blok sporto^y: malowanie scian i sufitow \v salach gimnastycznych

    > zaplecza saiaitarrs.e:   polozenie nowej glazury i terakoty, wymiana arro.a.tury sanitarnej

       malovvanie lazienek (sciany i sufity),

    > msie: rnalowanie scian i sufitow wszystkich koxytarzy, klatek schodowych, malowanie

       wszystkich pomieszczen szatni na odziez wierzchnia,, malowanie pomieszczen bibliotek

       szkolnych, wymiana podlog w pomiesz.czeniach bibliotek szkolnych na panele podlogowe,

       wymiana podl'og w pomieszc.zeniach szatni na odziez wierzclmia i na korytarzach szkolnych
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     na plytki podl'ogowe - terakota, wymiana wszystkich pm-iktow swie.tlnych na korytarzach

     szkolnych, ), malowa.me drzwi do wszystkich pomJ.esz.czen szkolnych, taldch Jak sale

     lekcyjne, pomieszczema higicniczno - sanitame, pomieszczenia socjaine, sekretariat, pokoj

     nauczycielski itp., ), rernont schodow wejsciowych do gtownego wejscia budynku szkoiy

     (zerwanie wszystkich plytek i polozenie nowej antyposlizgowej warstwy zywicznej),

     wybudowanie nowego parkingu z kostki brukowej na dziewiec stanowisk , remont drog przed

     budynkiem szkoly i wokol- boiska szkohiego (potozenie kostki brukowej),   wymiana

     ogrodzenia wokol budynku. szko-ly (wykonanie fu.n.damentu pod ogrodzenie i obsadzenie

     nowych metalowych e-lementow), kapitalny remont ganlcu od strony wschodniej budynku

     stanowiacego dodatkowe, drugie wejscie do szkoly (wymiana starego dachu na nowy,

     ocieplenie scian, tynkow^anie i mal.owanie, wymiana drzw7! i. okna. Wewnatrz: wymiaaa

    drewnianej posadzld na be.tonowa^ i poilozenie terakoty, naprawa starych tynkow i malowanie,

    wymiana oswi.etlem.a),, rem.ont placu zaba.w (w3''mia.na uszkodzonych siedzi'sk w hustawkach.

    lozyskowanie mocowan, malowanie hustawek

    i innych konstrakcji)

 >@ prae@ koxisenvatorsko -- porz^dkowe: malowanie ogrodzenia, malowanie lawek parkowych

    usytuowanych przed budynldem szkojy, malowanie koszy na smieci, koszenie trawnikow,

    przycinanie ^voptotow. malowanie grzejnikow w I'azienkach, porz^dkowanie st^chu,

    naprawa uszkodzonej armatury sanitamej, uszkodzonych punktow swietlnycb, uszkodzonego

    sprzetu szkomego, zal:ozenie rolet na okna w pomieszczeniach szatni przy salt gminastycznej

    oraz w sali gimnastycznej, zamontowanie zaiuzji w sali gimnastycznej, uzupel-nianie p-Iytek

    podiogowych pcv, , naprawa uszkodzonych elementow Lisyluowanych na placu. zabaw,

    wymiana drzwd wejsciowych do salt gimnastycznej, uzapel'niame ubytkow tynlcow na budynku

    szlcoly, u-zupelniaaie r;mien, zamontowanie rooskitier okiemiych w pomieszcze.niach stotowki

    oraz kuchni, usuwanic pekniec na sufitach, malowanie siatid, ktora oddziela poszczegolne

    pomieszczenia szatni na tak zwane boksy, przygotowywanie podtoza. wokol- boiska pod z^siew

    trawy, m.alowan.ie drzwi do nielrtoiych klas, malowame ubytkow farby na koiytarzach,

    uzapehlia nianie ubytkow piytiek podlogowych - terakoty na korytarzach, mycie podlog,

    okien, lamperii, sprzetu szkolnego, pomocy dydaktycznych, osl'on na lampy itp,

    rozbiidowy:

> blolc sportowy: w 3 placowkach (Felice, Jezewo, Borkowo) wybudowano nowe boiska

   wielofunkcyjne wraz z ogrodzeniem.

> iaae: w 4 placowkach (Goleszyn, Sudragi, Borkowo, Bledzewo powstal @j5J.ac zabaw dia

   najrnlodszych dzieci skiada]acy sie z na.stepujacych ele.me.nt6w: scianka sprawnosciow^a,

   hiistawki, urzadzenie kolyszace na sprez^ie, drabina pozioma, -lawki do wkopania, p-Iotek,
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        kosz na smieci, tablica infonnacyjna itp

 Na 9 giRinazjow remonty prze.prowadzono w 9 placowkach, ktore. dotyczyly

   > sale lekeyjae: malowanie scian i sufitow w salach lekcyjnych,

   > Mok zywieaiowy: malowanie scian i sufltow wszystkich pomieszczeii kuchni, malowanie scian

       i sufitu stol'owki

   > blok sportowy: malowanie calych powierzchni scian w^halach sportowych, malowanie scian

      i sufitoww salach gimnastycznych, wymiana podtogi w sali gimnastycznej,

   ^ zaplecza saaitarae - , ma.lowa.nie scian i sufitcnv w przebieralniach przy hali sportowej,

      wymiana drzwi do przebieraini i pomieszczen z prysznicami dia chlopcow, malowame drzwi do

      przebie.raini i. pomieszczen z prysznicami dia dziewczajt

   > mm: malowanie korytarzy, klatek schodowych, malowanie elewacji. wymiana wszystkich

      plytek na podjazdach i schodach prowadzacych do budynku szkol'y, zatozenie nowego

      ogrodzenia woko't boi.ska. szkohiego,

   > prace konsenvatorsko ~ porzadkowe; malowanie sufitow w lazienkach dia uczniow,

      malowanie os-lon na grzejnikach centramego ogrzewania, uzupelnianie p-lytek podlogowych -

      terakoty na koiytarzach, uzupelmame ubytkoAv glazury w pomieazczeniach higieniczn.o -

      samtamych, lilavidowanis zaciekow na suficie, malowanie scian \v miejscu. uszkodzonej

      lamperii, m.aiowanie futryn., napra\va lady szatniowej, naprawa uchwytow^ przy grzejnikach.

      koszenie trawnikow wokol: budynkow szko-ly na boiskach szkomych, lizupelmanie i wymiana

      uszkodzonych kostek brukowych, napra.wa uszkodzonej armatnry sanitamej, u.szkodzonego

      sprze.tu szkolnego, uszkodzonych punktow swietmych, mycie okien, podlog, lamperii, sprzetu

      szkolnego itp.

       rozbudowy:

    > blok sporto^y: w 1 placowce (Szczutowo) wybudowano boisko wielofunkcvjne wraz

       z ogrodzeniem..

Na 4 zespoly szkol remonty przeprowadzono w 4 placowkacli, ktore dotyczyly:.

   > sale lekcyjae: malowanie scian i sufltow w salach lekcyjnych

  > blok zy^vieniowy: malowanie scian i sufltu pomieszczenia kuclmi, malowanie scian i sutrtu

      stolowki

  > blok sportowy: malo-wanie scian i suiitu w salt gim-nastycznej

  > zapleeza saffiltarae: potozenie paneli lazienkowych na calych sclanach , malowanie sufitow,

      wymiana okien , wymiana glazury i terakoty, vsymiana armatury sanital.Tiej,

  > mne; remont schodow w^ejsciowych " wym.iana wszystkich p-lytek na schodacli wejsciowych,
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           Zaproszenie

            Starosta Sierpecki

                Zaprasza

     Pana Zbigniewa Trojanowskiego

       Dyrektora Telewizji Sierpc

        na

                               P03ECL

      w       pomocy

w dniu 01.02.2011 r.(wtorek) o godz. 10.00

          w sali konferencyjnej

    Starostwa Powiatowego w Sierpcu
             r

          ul. Swi^tokrzyska 2a.

Udzial w spotkaniu potwierdzity:

   1. Elzbieta Szymanik - Zastepca Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrazania
      Programow Unijnych do spraw POKL i ZPORR

   2. Aneta Uchwat - Kierownik Oddziai-u w Ptocku Mazowieckiej Jednostki
      Wdrazania Programow Unijnych

   3. Ewa Pietrzak - animator Regionalnego Osrodka Europejskiego Funduszu
      Spotecznego w Ptocku

Staresta Slerp'ecki

JanLaskowski



           Zaproszenie

            Starosta Sierpecki

                Zaprasza

        PanisiAnn^ Matuszewskq

Redaktor Naczelna Kuriera Sierpeckiego

        na

                               POKL

      w

w dniu 01.02.2011 r.(wtorek) o godz. 10.00

          w sali konferencyjnej

    Starostwa Powiatowego w Sierpcu

          ul. Swi^tokrzyska 2a.

Udziat w spotkaniu potwierdzity:

   1. Elzbieta Szymanik - Zastepca Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrazania
      Programow Unijnych do spraw POKL i ZPORR

   2. Aneta Uchwat - Kierownik Oddziam w Ptocku Mazowieckiej Jednostki
      Wdrazania Programow Unijnych

   3. Ewa Pietrzak - animator Regionalnego Osrodka Europe) skiego Funduszu
      Spotecznego w Ptocku

Starpst-^Sier^ecki

  C_A>i
 Jan Laskowski



Zaproszenie

               Starosta Sierpecki

                   Zaprasza

           Pana Jana Sugajskiego

         Wojta Gminy Rosciszewo

          na              s                                                      @or -fl

                         projektow POKL

        w       pomocy

w dmu 01.02.2011 r.(wtorek) o godz. 10.00

            w sali konferencyjnej

     Starostwa Powiatowego w Sierpcu

            ul. Swi^tokrzyska 2a.

.-b

Udziat w spotkaniu potwierdzity:

   1. Elzbieta Szymanik - Zastepca Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrazania
      Programow Unijnych do spraw POKL i ZPORR

   2. Aneta Uchwa-t - Kierownik Oddziam w Plocku Mazowieckiej Jednostki
      Wdrazania Programow Unijnych

   3. Ewa Pietrzak - animator Regionalnego Osrodka Europejskiego Funduszu
      Spolecznego w Plocku

Starosta^Sperpeicki

Jantastowski



     Zaproszenie

      Starosta Sierpecki

         Zaprasza

Pana Andrzeja Twardowskiego

  Wojta Gminy Szczutowo

       w

w dniu 01.02.2011 r.(wtorek) o godz. 10.00

           w sali konferencyjnej

     Starostwa Powiatowego w Sierpcu

           uL Swi^tokrzyska 2a.

Udzial w spotkaniu potwierdzify:

   1. Elzbieta Szymanik - Zastepca Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrazania
      Programow Unijnych do spraw POKL i ZPORR

   2. Aneta Uchwa-1- - Kierownik Oddziam w Ptocku Mazowieckiej Jednostki
      Wdrazania Programow Unijnych

   3. Ewa Pietrzak - animator Regionalnego Osrodka Europejskiego Funduszu
      Spotecznego w Ptocku

Starosta Sfien5ecki

  <a^ Jan Laskowski


