


                 Zaproszenie

                  Starosta Sierpecki

                       Zaprasza

          Pana Wojciecha Gajewskiego

              Wojta Gminy Zawidz

            na        mformacYJoe                 -a                                                                       -@Or @Jr

                                            POK.L

         W         DOiHIOCV                       -IA                      @@/        3.                             @?

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

               w sali konferencyjnej

      Starostwa Powiatowego w Sierpcu

               uL Swi?tol<rzyska 2a.

Udzial w spotkaniu potwierdzily:

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

   2. Aneta Uchwal - Kierownik Oddziahl w Ptocku Mazowieckiej Jednostki
      Wdrazania Programow Unijnych

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

Starosta STierpecki

Jan Laskowski



   Zaproszenie

    Starosta Sierpecki

       Zaprasza

Pana Tadeusza Prekurata

  Wojta Gminy Sierpc

                      X                   of      S.                         ^f

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

              w sali konferencyjnej

      Starostwa Powiatowego w Sierpcu

              ul. Swi^tokrzyska 2a.

Udziat w spotkaniu potwierdzily:

   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 Europejskiego Funduszu
      Spotecznego w Ptocku

Jan Laskowski



               Zaproszenie

                Starosta Sierpecki

                     Zaprasza

             Pana Marka Kosmidra

         Burmistrza Miasta Sierpca

           na

                                        POICL

        w                      it                         w         3.                                 @jr

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

             w sali konferencyjnej

      Starostwa Powiatowego w Sierpcu
                  r

             ul. Swi^tokrzyska 2a.

UdziaJ- w spotkaniu potwierdzify:

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

   2. Aneta Uchwal - Kierownik Oddzialu w Ptocku Mazowieckiej Jednostki
      Wdrazania Programow Unijnych

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

StarostaSferpecki

JanEaskowski





Ad. pkt 1.
Otwarcia posiedzenia dokonal Pan Jan Laskowski - Starosta Sierpecki witajac
bioracych udzial w posiedzeniu czlonkow Zarzadu, Sekretarza, Skarbnika Powiatu
oraz zaproszonych gosci.
Stwierdzil rowniez odpowiednie quorum do podejmowania prawomocnych uchwal.

Ad. pkt 2.
Czlonkowie Zarzadu jednoglosnie przyjeli porzadek obrad, ktory stanowi zaiqcznik
nr 2 do niniejszego protokolu.

Ad. pkt 3.
Czlonkowie Zarzadu jednoglosnie przyjeli protokol Nr 3/10 z posiedzenia Zarzadu
Powiatu w Sierpcu w dniu 16 grudnia 2010 roku.
Nawiazujac do sprawy Organizacji Turystycznej MROT i LOT, ktora byla omawiana
na posiedzeniu Zarzadu Powiatu w dniu 16 gmdnia 2010 roku - Pan Starosta
wyjasnil, ze mozna dokonac zmian we wladzach niniejszego stowarzyszenia
w kwietniu 2011 roku. Do kompetencji Rady Powiatu nalezy desygnowanie osob,
ktore bed^reprezentowaly Powiat Sierpecki na zgromadzeniach LOT.
Ponadto na najblizsze posiedzenie Zarzadu zostanie przedlozone sprawozdanie
fmansowe z dzialalnosci stowarzyszenia.
Pani K.Siwiec uwaza, ze rowniez powinno zostac przedlozone Zarzadowi Powiatu
sprawozdanie merytoryczne z dzialalnosci niniejszego stowarzyszenia.

Ad. pkt 4.
Pan Starosta powiedzial, ze na posiedzeniu Zarzadu Powiatu w Sierpcu dnia
16 grudnia 2010 roku byl omawiany wniosek Pani Dyrektor Zespohl Szkol Centrum
Ksztalcenia Rolniczego w Studziencu, dotyczacy przedluzenia umowy uzyczenia
niemchomosci stanowiacych wlasnosc Powiatu Sierpeckiego.
Pan Starosta dodal, ze w chwili obecnej na gruntach w m. Studzieniec, ktore nalezy
do Powiatu Sierpeckiego prowadzone sa, prace zwiazane z ustaleniem planu
zagospodarowania przestrzennego, ktore potrwaja^ok. 2 lat.
Wobec powyzszego decyzja^ Zarzadu Powiatu na dzisiejsze posiedzenie Zarzadu
zostala poproszona Pani Dyrektor szkoly, celem negocjowania warunkow umowy
uzyczenia gruntow szkole.
Zarzad Powiatu stoi na stanowisku, aby wydzierzawic grunty szkole na okres 2 lat,
tj. do czasu zakonczenia prac zwiazanych z planem zagospodarowania
przestrzennego, ale na innych warunkach niz dotychczas, a mianowicie na warunkach
czesciowej odplatnosci za grunty. Przez okres 3 lat szkola dzierzawila grunty
nalezace do Powiatu na zasadzie umowy uzyczenia, a wiec bezplatnie. Powiat
Sierpecki jest organem prowadzacym szkoly, ktore rowniez maja^ ogromne potrzeby
fmansowe. Umowa uzyczenia gruntow szkole uplywa 31 grudnia 2010 roku, a wiec
dobrze byloby ustalic dalsze dzialania. Jezeli Zarzad Powiatu dojdzie do



                       UCHWALA NR 39/VI/2011
                     RADY POWIATU W SIERPCU

                        z dnia 11 marca 2011 roku

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Komendanta Powiatowego
Panstwowej Strazy Pozamej w Sierpcu

       Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 15 i 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. 14 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Panstwowej
Strazy Pozamej (Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68 z pozn. zm.) - uchwala sie,
co nastepuje:

                                   @1.

Przyjmuje sie sprawozdanie Komendanta Powiatowego Panstwowej Strazy
Pozamej w Sierpcu o stanie bezpieczenstwa Powiatu Sierpeckiego w zakresie
ochrony przeciwpozarowej za rok 2010 stanowiace zaiacznik do niniejszej
uchwafy.

                                   @2.

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.

RADY



^.Mr-A.......-^1

Komenda Powiatowa Panstwowej Strazy Fteiafn^"w s1@1'^
                 w Sierpcu       ^ ^..i^LiS. z ^M.^

BI'OMO RADY X ZARZ^BU

Oata wpiywu ..^..^..^/^.

                      Informacja
              Komendanta Powiatowego

             Panstwowej Strazy Pozamej
                      w Sierpcu

o stanie bezpieczenstwa ochrony przeciwpozarowej oraz
                zagrozeniach powiatu

Sierpc, grudzieri 201 Or.



w jakiejkolwiek formie doprowadzilby do sytuacji,   ze  nastapilaby przerwa
w uregulowaniu stanu formaino - prawnego dzierzawy czy tez uzyczenia gruntow
szkole. Czlonek Zarzadu chcialby sie dowiedziec: czy powyzsza sytuacja nie bedzie
miala wplywu na otrzymanie doplat unijnych?
Pani Sekretarz powiedziala, ze umowa moze zostac zawarta np. dnia 15 stycznia
2011 z moca^ obowiazujaca^ od 1 stycznia 2011 roku, co w efekcie zapewni ciaglosc
trwania umowy.

Ad. pkt 5@
Glos zabral Pan Skarbnik, ktory przedstawil projekt uchwaly w sprawie zmiany
w planie wydatkow budzetu Powiatu Sierpeckiego na 2010 rok.
Zgodnie z art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
dochody budzetu powiatu zostaly przyjete wedlug zrodel i dzialow klasyfikacji
budzetowej, natomiast wydatki budzetu powiatu przyjete zostaly w podziale na dzialy
i rozdzialy klasyfikacji budzetowej z wyodrebnieniem wydatkow biezacych,
i majatkowych. W wydatkach biezacych wyodrebnione zostaly wydatki na
wynagrodzenia i skladki od nich naliczane, dotacje oraz wydatki na obsluge diugu
publicznego, ustawa ta nie naklada na zarzady jednostek samorzadu terytorialne
obowiazku opracowania ukladu wykonawczego budzetu na dany rok budzetowy, lecz
ze wzgledu na koniecznosc ewidencji ksiegowej zarowno dochodowjak i wydatkow
budzetu w pelnej klasyfikacji budzetowej.
Wobec powyzszego  proponuje sie dokonanie nastepujacych zmian w planie
wydatkow na 2010 rok:

      1) na prosbe Dyrektor Liceum Ogolnoksztalcacego polegajacych na
      zmniejszeniu wydatkow w @ 4110 - skladki na ubezpieczenia spoleczne o
      kwote 1.800 zl,    a zwiekszenie wydatkow w @ 4010 o kwote 1 800 zl.

      2) po dokonaniu analizy wydatkow Starostwa Powiatowego w rozdzialach:

         a)75019 - Rada Powiatu - proponuje sie dokonanie zmian polegajacych na
            zmniejszeniu wydatkow w @ 3030 w kwocie 2.300 zl, i @ 4210 o 1.000
            zl, a zwiekszeniu wydatkow w @ 4300 o kwote 3.300 zl.

         b)75075 - Promocja jednostek samorzadu terytorialnego - proponuje sie
            dokonanie zmian polegajacych na zmniejszeniu wydatkow w @ 4300
            o 15.000 zl, a zwiekszeniu w @ 4210 o 15.000 zl.

      3) na prosbe Dyrektora Powiatowego Urzedu Pracy polegajacych na
   zmniejszeniu wydatkow na skladki na ubezpieczenia spoleczne i Fundusz Pracy w
   kwocie 12.400 zl, a zwiekszeniu wydatkow na wynagrodzenia osobowe
   pracownikow.

Poniewaz w uchwale budzetowej te paragrafy znajduja^ sie w tej samej grupie
wydatkow biezacych (wynagrodzenia i skladki od nich naliczane) nie zachodzi
koniecznosc zmiany uchwaly budzetowej.

Zarzad Powiatu majac na uwadze racjonalne wykorzystanie srodkow jednoglosnie



podjal

                   UCHWALENR 19/4/10
w sprawie zmiany w planie wydatkow budzetu Powiatu Sierpeckiego

                          na 2010 rok
      /Uchwata stanowi zatqcznik nr 3 do niniejszego protokolu/.

Ad pkt 6.
Pan Skarbnik przedstawil projekt uchwaly zmieniajacej Uchwale Budzetowa^
Powiatu Sierpeckiego na rok 2010.
Zmiany w wydatkach budzetu obejmujq_ zmiany w planie wydatkow zwiazanych
z realizacja_ zadan z zakresu administracji rzadowej i innych zadan zleconych
odrebnymi ustawami. Plan wydatkow Budzetu Powiatu ogolem bedzie wynosil
48.856.270 zl na co skladaja,sie:

     a) wydatki majatkowe 6. 867.794 zl,
     b) wydatki biezace 41.988476 zl.

Czlonkowie Zarzadu po zapoznaniu sie z niniejszym projektem uchwaly jednoglosnie
podjeli

                          UCHWALENR 20/4/10
      zmieniajqca uchwaly Budzetowa Powiatu Sierpeckiego na rok 2010.

            /Uchwafa stanowi zaiqcznik nr 4 do niniejszego protokolu/

Ad pkt 7.
Pan Skarbnik przedstawil projekt uchwaly Rady Powiatu w Sierpcu w sprawie
uznania wydatkow budzetu Powiatu Sierpeckiego, ktore w 2010 roku nie wygasna^
z uplywem roku budzetowego.
Z uwagi na przedluzajace sie prace remontowe w jednostkach organizacyjnych
Powiatu oraz z uwagi na przedluzajace sie procedury zamowien publicznych,
zachodzi koniecznosc uznania przez Rade Powiatu wydatkow, ktore    w zwiazku
z uplywem roku budzetowego nie wygasna.
Ponadto z projektu uchwaly Rady Powiatu zachodzi koniecznosc wykreslenia w @ 2
ust. 2, gdyz nowa ustawa o fmansach publicznych nie przewiduje planu finansowego.

Czlonkowie Zarzadu po zapoznaniu sie z nimejszym projektem uchwaly jednoglosnie
podjeli

                          U C H WAL E NR 21/4/10
        w sprawie przyjecia projektu uchwaly Rady Powiatu w Sierpcu

                                      6



                     i przekazania na sesje Rady Powiatu
            /Uch-wala stanowi zaiqcznik nr 5 do niniejszego protokolu/.

Ad. pkt 8.
Pan Starosta powiedzial, ze p.o. Kierownika Referatu Zarzadzania Kryzysowego
i Spraw Obywatelskich wystapila z wnioskiem o podjecie uchwaly wnoszacej pod
obrady Rady Powiatu w Sierpcu projekt uchwaly dotyczacej delegowania radnych do
Komisji Bezpieczenstwa i Porzadku Publicznego /Wniosek stanowi zaiqcznik nr 6 do
niniejszego protokolu./.
Pani Sekretarz wyjasnila, ze w Komisji Bezpieczenstwa i Porzadku Publicznego
dwom radnym wygasi mandat z racji zakonczenia III kadencji Rady Powiatu. Wobec
powyzszego Rada Powiatu IV kadencji must delegowac z Rady dwoch
przedstawicieli do pracy w niniejszej komisji.
Pan Starosta uwaza, ze wzorem lat ubieglych zasadnym byloby delegowanie do
Komisji Bezpieczenstwa i Porzadku Publicznego Wicestarosty Sierpeckiego - Pana
Marka   Gasiorowskiego   oraz   Przewodniczacego   Komisji   Infrastruktury
i Bezpieczenstwa Publicznego - Pana Krzysztofa Korpolinskiego.

Czlonkowie Zarzadu po zapoznaniu sie z niniejszym projektem uchwaly jednoglosnie
podjeli

                          UCHWALENR 22/4/10
  w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uehwaly

    dotyczacej delegowania radnych do Komisji Bezpieczenstwa i Porzadku
                                 Publicznego

            /Uchwaia stanowi zaiqcznik nr 7 do niniejszego protokolu/.

Ad pkt 9.
Pan Starosta poinformowal, iz zostal przygotowany projekt uchwaly w sprawie
powolania Dyrektora SP ZZOZ w Sierpcu.
Pani Sekretarz wyjasnila, ze zatrudnienie Dyrektora szpitala moze nastapic na
zasadzie powolania, umowy o prace badz kontraktu menedzerskiego. Do pewnego
czasu forma zatrudnienia Dyrektora szpitala miala charakter mieszany powolania z
umowa_ o prace. Jesli chodzi o zatrudnienie Pani Miroslawy Kupniewskiej zostalo to
ujednolicone na typowe powolanie, ktore wygasnie z dniem 31 grudnia 2010 roku.
Propozycja Pana Starosty jest taka, aby przedhizyc powolanie Pani Miroslawie
Kupniewskiej na stanowisko Dyrektora SP ZZOZ w Sierpcu na czas okreslony tj.
do dnia 31 grudnia 2011 roku, pozostajac przy dotychczasowej wysokosci
wynagrodzenia miesiecznego za prace. Na stanowisko Dyrektora szpitala nie jest
wymagane przeprowadzenie procedury konkursowej.

Czlonkowie Zarzadu po zapoznaniu sie z niniejszym projektem uchwaly jednoglosnie



podjeli

                          UCHWALENR 23/4/10
             w sprawie powolania Dyrektora SP ZZOZ w Sierpcu

            /Uchwaia stanowi zaiqcznik nr 8 do niniejszego protokolu/.

Ad. pkt 9.
Sprawy rozne.
Pan Starosta przedstawil nastepujace pisma;
1) w sprawie wyrazenia zgody na nieodplatne przekazanie w trwaly zarzad
nieruchomosci zasobu powiatowego jednostkom organizacyjnym Powiatu /Pismo
stanowi zaiqcznik nr 9 do niniejszego protokolu/.
2)0pinie Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat:

      - projektu uchwaly budzetowej i deficycie na 2011 rok /Pismo stanowi
      zaiqcznik nr 10 do niniejszego protokolu/.
      - projektu uchwaly w sprawie przyjecia Wieloletniej Prognozy Finansowej
      Powiatu Sierpeckiego na lata 2011-2023 /Pismo stanowi zaiqcznik nr 11 do
      niniejszego protokolu/.

Ponadto Pan Starosta poinformowal, ze majac na celu realizacje strategii
dynamicznego rozwoju przedsiebiorczosci na Ziemi Sierpeckiej, z udzialem w tym
procesie przedsiebiorcow z terenu Miasta Sierpca i Powiatu Sierpeckiego, kiemjac
sie dobrem wspolnym zostanie podjeta wspolpraca na rzecz przygotowania
i realizacji projektu ,,Wspieranie przedsiebiorczosci dia pomyslnosci rozwoju Ziemi
Sierpeckiej".
Wobec powyzszego zostal podpisany list intencyjny w sprawie podjecia dzialan na
rzecz promocji gospodarczej Zien'd Sierpeckiej, stanowiacy wyraz woli podjecia
wspolpracy Powiatu Sierpeckiego i Miasta Sierpca, ktory nie tworzy zobowiazan
fmansowych.

Na tym posiedzenie Zarzadu Powiatu zakonczono.

Protokolowala        Zarzad          (
3)Wi/ncJ(Q AV<W^-     Jan Laskowski ............

Dominika Pawlowska      Marek Ga^siorowski ...,^.

Slawomir Olejniczak

Wojciech Rychter


