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                      UCHWALANR ^'. ^ .2011

                     ZARZ^DU POWIATU W SIERPCU
                           z dnia 20 czerwca 2011 r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwaty
zmieniajacej uchwat^ Rady Powiatu w Sierpcu w sprawie powotania kapituly
wyroznienia Rolnika Roku Ziemi Sierpeckiej ,,Agricola Sierpcensis - Terrae
Filius" oraz dokonania zmiany w ,,Regulaminie przyznawania wyroznienia".

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 w zwiazku z art. 4 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 roku o samorzadzie powiatowym (Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1592
z pozn. zm.) oraz @ 85 ust.l pkt 2 Statutu Powiatu Sierpeckiego (Dz. Urz. Woj. Maz.
Z 2011 roku Nr 78, poz. 2388) - uchwala sie, co nastepuje:

                                     @1.

Wniesc pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projekt uchwaty zmieniajacej uchwala
Rady Powiatu w Sierpcu w sprawie powolania kapituly wyroznienia Rolnika Roku
Ziemi Sierpeckiej ,,Agricola Sierpcensis - Terrae Filius" oraz dokonania zmiany
w ,,Regulaminie przyznawania wyroznienia"

                                     @2.

Wykonanie uchwaly powierza si? Przewodniczacemu Zarzadu.

                                     @3.

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.

Zarzqd:

1 Jan Laskowski - przewodniczacy

2. Marek Gasiorowski - czlonek

3. Slawomir Olejniczak - cztonek

4. Wojciech Rychter - czlonek

5. Krystyna Siwiec - czlonek



                                                            PROJE.KT

                      UCHWALA NR..../.........../II
                     RADY POWIATU W SIERPCU
                      zdnia.......................2011 r.

w 'sprawie zasad naliczania diet oraz zwrotu kosztow podrozy
przyshigujacych radnym Powiatu Sierpeckiego

Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie
powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z pozn. zm. ) oraz @ 3 pkt 3
Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 26 lipca 2000 r. w spi-awie maksymalnej
wysokosci diet przyshigujacych radnemu powiatu ( Dz. U. Nr 61, poz. 709) -
uchwala sie, co nastepuje:

                                   @1.

   1. Ustala sie wysokosc miesiecznej diety radnego w zaieznosci od pelnionej
      funkcji:
      1)   dia Przewodniczacego Rady             -1.800zl
      2)   dia Wiceprzewodniczacego Rady        -1.500zl
      3)    dia Czlonka Zarzadu                    -1.500zl
      4)   dia Przewodniczacego Komisji Rewizyjnej -1.400zl
      5)   dia Przewodniczacych Komisji Stalych    -1.200zl
      6)   dia Czlonka Komisji Rewizyjnej         -l.lOOzl
      7)   dia pozostalych radnych                 -l.OOOzl.

   2. Radny otrzymuje tyiko jednq. diet^ z tytulu czlonkostwa w organach
     powiatu.

                                  @2.

   1. Radnym, ktorzy zostali oddelegowani w podroz sluzbow^ przysluguje
     zwrot kosztow podrozy shizbowych na zasadach okreslonych
     w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
     31 lipca 2000 r. w sprawie w sprawie sposobu ustalania naleznosci
     z tytulu zwrotu kosztow podrozy sluzbowych radnych powiatu (Dz. U. Nr
     66, poz. 799 z pozn. zm.).

  2. Pisemne polecenie wyjazdu sluzbowego dia radnych, za ktory przysluguje
     zwrot kosztow podrozy sluzbowej, podpisuje Przewodniczacy Rady
     Powiatu.

  3. Pisemne polecenie wyjazdu sluzbowego dia Przewodniczacego Rady
     Powiatu, za ktory przysluguje zwrot kosztow podrozy, podpisuje
     Wiceprzewodniczacy Rady Powiatu.



11) Jan Sugajski - Wojt Gminy Rosciszewo,
12) Wojciech Gajewski - Wojt Gminy Zav/idz,
13) Dariusz Kalkowski - ^,76jt Gminy Gozdowo,
14) Jadwiga Przedpelska - Wojt Gminy Mochowo.

 2. W uchwale Nr 105/XV/08 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 13 marca 2008 r.
 w sprawie ustanowienia wyroznienia ,,Agricola Sierpcensis - Terrae Films" pkt. II.
 lit. 3 ,,Regulaminu przyznawania wyroznienia" zmienionej Uchwale Nr 295/LIII/10
Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 21 wrzesnia 2010 roku otrzymuje brzmienie:

,,Pod uwage b^dq brani tyiko Kandydaci, ktorzy spelnili wymogi formalne,
a. komplet wymaganych dokumentow zostal przestany do Starostwa Powiatowego
w Sierpcu, ul. Swii^tokrzyska 2a do 5 sierpnia danego roku".

3 W uchwale Nr 105/XV/08 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 13 marca 2008 r. w
sprawie ustanowienia wyroznienia ,,Agricola Sierpcensis - Terrae Filius" pkt. III. lit.
4 ,,Regulaminu przyznawania wyroznienia" zmienionej Uchwala_ Nr 295/LIII/10
Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 21 wrzesnia 2010 roku otrzymuje brzmienie:

,,Sprawami organizacyjnymi, corocznym oglaszaniem Konkursu, obslugq Kapituly
Konkursu, korespondencjq i prowadzeniem pelnej dokumentacji zajmuje sie
Samodzielne stanowiska ds promocji i rozwoju powiatu. "

4. W uchwale Nr 105/XV/08 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 13 marca 2008 r.
w sprawie ustanowienia wyroznienia ,,Agricola Sierpcensis - Terrae Filius" pkt. III.
lit. 7 ,,Regulaminu przyznawania wyroznienia" zmienionej Uchwala,Nr 295/LIII/10
Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 21 wrzesnia 2010 roku otrzymuje brzmienie:

 ,,Uroczyste ogloszenie wynikow Konkursu i wrqczenie wyroznien nastqpi do 30
 wrzesnia kazdego roku."

                                        @2.
Wykonanie uchwaly powierza si? Zarzadowi Powiatu.

                                        S 3                                        a --"

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.



                          Uzasadnienie projektu

                     UCHWALYNR      .     .2011
                      RADY POWIATU W SIERPCU

                     z dnia ............................ 2011 r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwaty
powohijacej Kapituly wyroznienia Rolnika Roku - Syna Ziemi Sierpeckiej
,,Agricola Sierpcensis - Terrae Filius".

                                     \
@?@

Rada Powiatu uchwata, Nr 105/XV/08 z dnia 13 marca 2008 r. ustanowila
wyroznienie ,,Agricola Sierpcensis - Terrae Filius" bez powolania  Kapituly,
a nastepnie uchwala, Nr 116/XVII/08 z dnia 25 kwietnia 2008 r. powolala Kapitut?
wyroznienia, a uchwale Nr 155/XXIII/08 z dnia 22 pazdziernika 2008 r. oraz
Uchwala, Nr 295/LIII/10 z dnia 21 wrzesnia 201 Or dokonala zmian w skladzie
Kapituly.

Cheap utrzymac zasade, ze Kapitule przewodniczy starosta, nalezy wprowadzic
do skladu Kapituly osob? obecnego starosty oraz dokonac zmian wsrod cztonkow
Kapituly:

    @ Pani Danuty Stelmanskiej na Pana Lukasza Bruze obecnego Dyrektora
       Mazowieckiego Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierzat w Sierpcu -
       spowodowane jest to zmianq na stanowisku Dyrektora wAv instytucji.

    @ Pana Jaroslawa Ocickiego na Pana Marka Gasiorowskiego obecnego
      Wicestarost? Sierpeckiego -   spowodowane jest to zmianq na stanowisku
      wicestarosty.

Szeregi Kapituty zasili Prezes Zarzadu Okregowej Spotdzieini Mieczarskiej
w Sierpcu Pan Grzegorz Ganko jako przedstawiciel przedsiebiorcow wspolpracujacy
z rolnikami.

Zmiany w ,,Regulaminie przyznawania wyroznienia" polegaja_na:
   1. wyznaczeniu nowego terminu skladania wnioskow o przyznanie wyroznienia:

      zamiast 20 pazdziernika przyjmuje si^ 5 sierpnia danego roku,
   2.  wyznaczeniu nowego terminu wreczenia wyroznicn: zamiast pierwszej

      dekady grudnia przyjmuje siq ze wre^czenie nastqpi do 30 wrzesnia kazdego
      roku.

   3. zmianie obsmgi organizacyjnej konkursu: zamiast Wydzialu Oswiaty Rozwoju i
      Spraw Spolecznych na Samodzielne stanowisko ds promo cji i rozwoju powiatu.



     TESTY - RACHUNEK KOSZTOW
  1) W cyklu rozwojowym rachunkowosci zarzadczej ustalenie odchylen kosztow od

    standardow i reakcje na nie zapoczatkowane w XX wieku w:
        a) latach 50-tych
        b) latach wspolczesnych
        c) latach 20-tych
        d) na poczatku XX wieku

 2) Koncepcja ABC kladzie glowny nacisk na:
     a) dobre rozpoznanie przyczyn powstawania kosztow bezposrednich oraz
     sposobu ich zachowania
     b) dobre rozpoznanie przyczyn powstawania kosztow posrednich oraz sposobu
     ich zachowania
     c) dobre rozpoznanie przyczyn powstawania kosztow bezposrednich i posrednich
     oraz sposobu ich zachowania
     d) dobre rozpoznanie przyczyn powstawania kosztow statych oraz sposobu ich
     zachowania

 3) Podstawowa zaieta rachunku kosztow normatywnychjest to, ze:
        a) zapoczatkowal planowanie. kontrole i analize kosztow
        b) nie ma potrzeby obliczaniajednostkowych kosztow bezposrednich
        c) jest przydatny w decyzjach krotkoterminowych

       ^_zapoczatkowat mozljwosg_obhczania odchylen kosztow
 4) Marztibmtto'obiicza siiljak'oT"

    a) przychody ze sprzedazy minus koszty zmienne
    b) zysk minus koszty bezposrednie
    c) zysk plus koszty staie
    d) jednostkowa cena minus jednostkowy koszt zmienny

 5) Przedmiotowy rachunek kosztow olo-eslanyjestjako:
    a) struktura rodzajowa kosztow
    b) rachunek wg miejsc ich powstawania
    c) rachunek kosztow jednostkowych lub kalkulacja
    d) przedmiot wytwarzanej produkcji.

 6) Wskaznika narzutu nie oblicza sie w przypadku kalkulacji:
    a) podziatowej ze wspolczynnikamj
    b) podziatowej prostej
    c) doliczeniowej asortymentowej (ze wspolczynnikiem)
    d) doliczeniowej zleceniowej

 7) Elementem budzetu srodkow pienieznychjest:
     a) dzialalnosc operacyjna ,inwestycyjna, finansowa i stan poczatkowy srodkow
     pienieznych
     b) dziatalnosc operacyjna ,inwestycyjna, finansowa i stan koncowy srodkow
     pienieznych
     c) dzialalnosc operacyjna, inwestycyjna, finansowa, stan koncowy i poczatkowy

       srodkow pieniez.
     d) dziatalnosc oneracvina. inwestvcvina, finansowa .stan koricowv i poczatkowv

       srodkow pienieznvch. lacznv przejjyw_np^tn
8) Histereza kosztow jest to zjawisko polegajace na tym, ze:

    a) koszty i wartosc produkcj i rosna w j ednakowym stopniu
    b) koszty rosna_ wolniej niz wartosc produkcji
    c) koszty i produkcja maleja wjednakowym stopniu
    d) koszty spadaia wolniei niz wartosc produkcji

9) Do najwazniejszych czynnikow powodujacych wzrost kosztow posrednich naleza:



   a) wzrost kosztow fazy produkcyinej
   b) spadek wielkosci produkcji
   c) wzrost ztozonosci prac fazy przedprodukcyjnej
   d) wzrost poziomu zatrudnienia

10) Cechajachunku kosztow rzeczywistychjest podzial kosztow na:
   a) wytworzenia i sprzedazy
   b) proste i ziozone
   c) state i zmienne
   d) bezposrednie i posrednie.

11) Dokladnosc obliczen przy kalkulacji podzialowej wspolczynnikowej zaiezy od:
    a) odpowiedniego klucza podziatowego kosztow posrednich
    b) wskaznika narzutu
    c) przyczynowo-skutkowych zachodzacych miedzy procesami
    d) adekwatnosci doboru wspolczynnikow

12) Jednostkowy koszt staty niejest:
    a) zmienny
    b) staly
    c) bezposredni
    d) posredni

13) Wskaznik narzutu oblicza sie w przypadku kalkulacji:
    a) podzialowej ze wspolczynnikami
    b) podzialowej prostej
    c) doliczeniowej asortymentowej
    d) doliczeniowej zleceniowej

14) Elementami budzetu zyskow i stratjest:
   a) dzialalnosc operacyjna ,inwestycyjna, finansowa i stan poczatkowych srodl<6w

pienieznych
   b) dzialalnosc operacyjna, inwestycyjna, finansowa i stan koncowych srodkow

pienieznych, zysk
   c) dzialalnosc operacyjna pozostala dzialalnosc operacyjna, finansowa, zysk
   d) dziatalnosc operacyjna, inwestycyjna, finansowa, stan koncowy i poczatkowy

      srodkow pienieznych, laczny przeplyw netto.
15) Podstawowa, wada r-ku kosztow nonnatywnychjest to, ze:

   a) stawki kosztow normatywnych nie uwzglednialy przewidywanych zmian w
   przedsiebiorstwie
   b) globalne odchylenie kosztow nie pozwalary na szczegolowa analize
   c) niejest przydatny w decyzjach diugoterminowych
   d) nie pozwala na obliczanie rzeczywistego zysku

16) Wg klasyfikacji dzialan Coopera i Kaplana na poziomie dziatan dotyczacych
    rodzajow produktow uzywane sa^wart.zasoby (wykonywane czynnosci)

   a) zmiany w technice produkcji
   b) materialy
   c) nadzor
   d) udoskonalenie produktu

17) W cyklu rozwojowym rachunkowosci zarzadczej ocena odchylen kosztow w
    przekroju podmiotow odpowiedzialnych za koszty zapoczatkowane w XX w:

   a) latach 50-tych
   b) wspolczesnych
   c) latach 20-tych
   d) na poczatku XX wieku.

18) W cyklu rozwojowym rachunkowosci zarzadczej rozwoj rachunku kosztow


