


           finansowym SP ZZOZ w Sierpcu za III kwartat 2010 roku
            /Uch'wala stano-wi zaiqcznik nr 6 do niniejszego protokolu/.

Pan Starosta poinformowal czlonkow Zarzadu, ze remont oddzialu wewnetrznego
nie zostanie zakonczony zgodnie z terminem zawartym w umowie z wykonawca^
tj. do 2 8 lutego 2011 roku.
Pani Dyrektor SP ZZOZ w Sierpcu dodala, iz wykonawca twierdzi, ze wykona
remont oddzialu wewnetrznego do 15 marca 2011 roku.
Wobec powyzszego ustalono, ze moze zostac podpisany aneks do umowy
z wykonawca^ robot wydhizajacy termin wykonania remontu oddziahl wewnetrznego
do 15 marca 2011 roku. Wowczas, gdy zaistnieje sytuacja, ze remont oddzialu
wewnetrznego nie zostanie zakonczony do dnia 15 marca 2011 roku, zasadnym
bedzie naliczenie kary - zgodnie z zawarta^ umowa_ za niewykonanie zadania.
Pan W.Rychter chcialby sie dowiedziec: czy zostal zatrudniony ordynator oddzialu
ginekologiczno-polozniczego? Ponadto radny chcialby sie dowiedziec, jak sie
przedstawia sprawa ladowiska medycznego?
Pan Starosta poinformowal, ze uczestniczyl w spotkaniu zorganizowanym przez
Wojewode Mazowieckiego w sprawie ratownictwa medycznego i ladowisk.
Materialy z niniejszego spotkania zostaly przekazane Panu Z.Czajkowskiemu
Naczelnikowi Wydzialu ORS, ktory zostal zobowiazany do przedstawienia
informacji Zarzadowi na temat ratownictwa medycznego.
Pani Dyrektor SP ZZOZ w Sierpcu powiedziala, ze od 1 stycznia 2011 roku
ordynatorem oddzialu ginekologiczho - polozniczego jest Pan dr Opuchlik.

Ad.pkt 6.
Pan Starosta poinformowal, iz Pan Z. Dumowski przedstawil statut wraz
z informacja^ zbiorczq_ i sprawozdaniem za rok 2008 i 2009 z dzialalnosci Lokalnej
Organizacji Turystycznej ,,Nad ^krwa_ i Sierpiennica" /Dokumentacja stanowi
zaiqcznik nr 7 do niniejszego protokolu/.
Pan Starosta dodal, ze otrzymal zaproszenie na Walne Zgromadzenie LOT-u
od Prezesa stowarzyszenia Pana S.Fulka, ktore odbedzie sie dnia 17 stycznia 2011
roku o godzinie 13:00.
Porzadek posiedzenia Walnego Zgromadzenia LOT-u ma przedstawiac sie
nastepujaco:

      1 )Powitanie zebranych.
      2)Wyb6r przewodniczacego i sekretarza.
      3)Przyjecie porzadku obrad.
      4)Informacja prezesa na temat pracy stowarzyszenia.
      5)Uchwala w sprawie skladek; czlonkowskich.
      6)Sprawy rozne.

Pan Starosta nadmienil, ze z informacji jakie przekazal Pan Z.Dumowski wynikalo,
ze Pan S. Fulek ma zrezygnowac z przewodniczenia w tej organizacji, natomiast
w porzadku posiedzenia stowarzyszenia nie ma mowy o zmianach we wladzach



zarzadu organizacji. Kadencja wladz organizacji uplywa dnia 3 kwietnia 2011 roku,
a wiec stowarzyszenie powinno zorganizowac Walne Zgromadzenie celem
przedstawienia sprawozdania oraz dokonania zmian we wladzach. Rada Powiatu
IV Kadencji powinna miec swych delegatow w zarzadzie LOT-u.
Pani K.Siwiec zwrocila uwage, ze w Statucie tejze organizacji jest zapis,
ze wykreslenie czlonka organizacji nastepuje w przypadku nieplacenia skladek przez
okres 1 roku. Jak dotychczas skladki sa_ uiszczane tyiko przez Powiat Sierpecki.
W zwiazku z powyzszym zgodne ze statutem - gminy, ktore nie placa^ skladek
nie powinny uczestniczyc w gremiach organizacji.
Pan Starosta powiedzial, ze zgodnie ze Statutem organizacji - Walne Zgromadzenie
moze podjac decyzje odnosnie skladek i dobrze byloby, aby skladka kt6rq_ Powiat
powinien uiscic z tytulu czlonkostwa w tejze organizacji za rok 2011, zostala
zawieszona. Czlonkami organizacji sq_ gminy, ktore dotad nie placily skladek
czlonkowskich i zalegla_ kwote powinny uregulowac na rzecz tejze organizacji.
Ponadto dobrze byloby, aby nastapily zmiany w strukturach stowarzyszenia, gdyzjak
do tej pory to stowarzyszenie nie nie osiagnelo. Rada Powiatu IV Kadencji winna
oddelegowac swych przedstawicieli do pracy w niniejszym stowarzyszeniu.
Pan W.Rychter uwaza, ze po zebraniu sprawozdawczo - wyborczym stowarzyszenia
-Zarzad Powiatu powinien sie zastanowic nad dalszym uczestnictwem Powiatu
w organizacji. Jezeli struktura wladz stowarzyszenia zmienilaby sie, w ten sposob, ze
osoba desygnowana przez Rade Powiatu IV kadencji zajelaby sie dzialalnosci^ LOT-
u co przyniosloby korzysci dia Powiatu, to zasadnym jest dalsze uczestnictwo
Powiatu w niniejszej organizacji. Zakres dzialalnosci, ktory jest okreslony w Statucie
organizacji jest bardzo szeroki. Przy tworzeniu tejze organizacji w zmysle byl plan
opracowania mapy szlakow turystycznych na terenie Powiatu, co do tej pory nie
zostalo wykonane.
Pan Z. Czajkowski powiedzial, ze zgodnie z ustawa, o stowarzyszeniach Zarzad
LOT-u jest pelnowladnym dysponentem stowarzyszenia i zgodnie z prawem
podejmuje decyzje. Rada Powiatu desygnowala swoich przedstawicieli do Zarzadu
niniejszej organizacji, ktorej kadencja uplywa 3 kwietnia 2011 roku. Ponadto Pan
Z.Czajkowski dodal, ze stowarzyszenie zgodnie ze swoim Statutem ma wiele
mozliwosci dzialania.
Pan W.Rychter dodal, ze inicjatorem dzialalnosci stowarzyszenia jest Powiat
Sierpecki. Mandat delegata jako czlonka organizacji powinni miec radni Rady
Powiatu IV kadencji. W chwili obecnej delegaci, ktorzy reprezentujq_ Powiat
w niniejszym stowarzyszeniu, nie sajuz radnymi Rady Powiatu w Sierpcu.

Stanowisko Zarzadu Powiatu jednoglosnie przyjete w sprawie uczestnictwa
Powiatu Sierpeckiego w LOT.

      1. Powinny zostac dokonanie zmiany w skladzie osobowym zarzadu
      stowarzyszenia. Rada Powiatu IV kadencji winna desygnowac swych
      przedstawicieli do pracy w niniejszej organizacji.
      Jezeli zarzad stowarzyszenia nie ziozy rezygnacji, to Powiat nie bedzie
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