
ZARZAD POWIATU

 w Sierpcu ul. Swietokrzyska 2 a

Biuro Rady i Zarzadu Powiatu                  Rok 2011

Nr sprawy 13

SPRAWA
PROTOKOL NR 17/2011 Z POSIEDZENIA

  ZARZ4DU POWIATU W SIERPCU
    W DNIU 29 MARCA 2011 ROKU

Rozpocz^to 29 marca 2011 roku

Zakoriczono 29 marca 2011 roku



 Silnik i nadwozie:
 a) silnik benzynowy o pojemnosci max. 1,8 o mocy powyzej 150 KM,
 b) kolor nadwozia czem metalic,
 c) stalowe obrecze
 d) koto zapasowe stalowe.
 Bezpieczenstwo:
 a) czujnik parkowania (tyi),
b) poduszka powietrzna dia kierowcy i pasazera,
 c) boczne poduszki powietrzne z przodu,
 d) poduszka chroniaca kolana kierowcy,
 e) trzypunktowe pasy bezpieczenstwa z przodu z regulacja^ wysokosci

   mocowania i pirotechnicznymi napinaczami,
f) kurtyny powietrzne,
g) ESP, ABS, ASR, MSR, HBA, EBV, EDL, DSR, ACS
h) przednie swiatia przeciwmgieme,
i) alarm z funkcjq_momtorowama wnetrza i czujnikiem przechylu oraz

   niezalezna syrena,
j) elektrycznie sterowane szyby z przodu i z tyhi systemem zabezpieczajacym

   przed przytrzasnieciem,
Komfort:
a) klimatyzacja automatyczna,
b) instalacja radiowa (8 glosnikow, 2 anteny),
c) radioodtwarzacz CD, MP3,
d) fotele przednie z regulacjq_ wysokosci

 Warunki dostawy:                  @/

a) Wraz z samochodem Wykonawca dostarczy odpowiednia^ dokumentacje
(oryginama^ instrukcje obslugi w jezyku polskim, ksiazke gwarancyjna, karte
pojazdu, ksiazke przegladow serwisowych),
b) Wykonawca zapewni realizacje zamowienia nie pozniej mz do trzech
miesiecy od daty podpisania umowy,
c) Koszty sprawdzenia,jazda probna obciazaja^w calosci Wykonawce,
d) Zamawiajacy odbierze samochod w punkcie wskazanym przez Wykonawce,
e) Samochod stanowiacy przedmiot zamowienia must spemiac warunki
techniczne przewidziane przez obowiazujace w Polsce przepisy prawne dia
samochodow osobowych pomszajacych sie po drogach publicznych oraz
warunki przewidziane przez przepisy prawa wspolnotowego w Unii
Europejskiej dia tego typu samochodow.
f)Wykonawca w dniu odbiom przedmiotu umowy udzieli Zamawiajacemu
gwarancji na dostarczony samochod.
Minimalne okresy gwarancyjne:
- na elementy mechaniczne; min. 24 miesia^ce;
- napowtoke lakiemicza; min. 36 miesiecy;
- naperforacje nadwozia: mm. 120 miesiecy.
- rok produkcji: 2011.



4. Uzasadnienie celowosci realizacji zamowienia:

     Samochod sluzbowyjest konieczny dia prawidtowego funkcjonowania
                      Starostwa Powiatowego w Sierpcu.

5. Szacunkowa wartosc zamowienia:

          69.000 zl netto tj. 84870 zl bmtto czyli 17.973,30 euro

6. Sposob ustalania wartosci szacunkowej zamowienia:

                      cena obowiazujaca na rynku

7. Zrodto finansowania zamowienia:

                      Budzet powiatu na rok 2011

8. Termin realizacji zamowienia:

                          do 31 maja2011 r.

9. Proponowany tryb postepowania w sprawie o udzielenie zamowienia:

                         Przetarg nieograniczony

10-Uzasadnienie wyboru innego niz przetarg nieograniczony:

                             Nie dotyczy

1 l.Proponowany sklad Komisji przetargowej (jesli wybrana procedura
   tego wymaga)

   1) Marek Gasiorowski - Przewodniczacy Komisji

   2) Magdalena Piotrowska - Cztonek Komisji

   3) Anna Trzeciak - Cztonek Komisji

   4) Zdzislaw Dumowski - Sekretarz

   5) Agnieszka Galkowska - Cztonek Komisji

12.Tryb powolania Komisji przetargowej:

                  Zarzadzenie Starosty Sierpeckiego



    13.0pmia dotycz^ca zabezpieczenia fmansowego realizacji zamowienia:
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  UCHWALA NR MO.J J.Z..I\1

ZARZADU POWIATU W SIERPCU
  z dnia .^.lldCQiO...... 2011 r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projekt uchwaly
w sprawie przyjecia sprawozdania Powiatowego Urzedu Pracy w Sierpcu
z wykonania rocznego programu dzialania za II polrocze 2010r.

      Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 1 i art. 33 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998
roku o samorzadzie powiatowym (Dz, U. z 200 Ir. Nr 142, poz. 1592 z pozn.
zm.) oraz @ 55 ust. 2 pkt 1 i @ 60 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego (Dz. Urz.
Woj. Maz. z dnia 2 lipca 2002 roku Nr 173, poz. 3826 z pozn. zm.) - uchwala
sie, co nastepuje:

                                    @1.

Wniesc pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projekt uchwaly w sprawie
przyjecia sprawozdania Powiatowego Urzedu Pracy w Sierpcu z wykonania
rocznego programu dzialania za II polrocze 2010 roku.

                                    @2.

Wykonanie uchwaly powierza sie Przewodniczacemu Zarzadu.

                                    @3.

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.

Zarzad:

1. Przewodniczacy Zarzadu

2. Wicestarosta

3. Czlonek Zarzadu

4. Czlonek Zarzadu

5. Czlonek Zarzadu

- Jan Laskowski

- Marek Gasiorowski

- Slawomir Olejniczak

- Wojciech Rychter

- Krystyna Siwiec



'f-.

   s

  /



Projekt

                      UCHWALA Nr ....../......./II
                    RADY POWIATU W SIERPCU

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

w sprawie przyjecia sprawozdania z wykonania rocznego programu
dzialania za II polrocze 2010r. przez Powiatowy Urzad Pracy
w Sierpcu

      Na podstawie @ 14 ust. 2 Statutu Powiatu Sierpeckiego (Dz. Urz. Woj.
Maz. z dnia 2 lipca 2002 roku Nr 173, poz. 3826 z pozn. zm.) w zwiazku z @ 9a
Statutu Powiatowego Urzedu Pracy w Sierpcu - uchwala sie, co nastepuje:

                                   @1-
Przyjmuje sie sprawozdanie z wykonania rocznego programu dzialania
za 11 polrocze 201 Or. przez Powiatowy Urzad Pracy w Sie.rpcu.

                                   @-^                                     2.

Wykonanie uchwaly powierza sie Zarzadowi Powiatu w Sierpcu.

                                   @3.

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.
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Rada Powfati
Sierpeckiego

                                 Uzasadnienie

do projektu uchwaty Rady Powiatu Sierpeckiego w sprawie przyjecia sprawozdania

Powiatowego Urzedu Pracy w Sierpcu z wykonania rocznego programu dziatenia za

II potrocze 2010 roku.

Zgodnie z @ 9a Uchwaty nr 274/LI/10 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 27 lipca 201 Or.

w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwaty Nr 56/VH/07 Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie nadania Statutu Powiatowego Urzedy Pracy

w Sierpcu, Powiatowy Urzad Pracy w Sierpcu sktada Radzie Powiatu w Sierpcu

sprawozdanie z wykonania rocznego programu dziatania za I potrocze w terminie do

dnia 31 lipca danego roku, za II poh-ocze do dnia 31 stycznia roku nastepnego.
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SPRAWOZDANIE

Z DZIALALNOSCI

@ POWIATOWEGO URZEDU PRACY

W SIERPCU

ZA II POLROCZE 2010 ROKU

SIERPC, Styczen 2011



       Sprawozdanie niniejsze obej'muje dziafalnosc Powiatowego Urz^du Pracy

w Sierpcu w szczegolnosci w zakresie promocji zafrudnienia, fagodzenia skutkow

 bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej i wykorzystania srodkow Funduszu Pracy

 na aktywne formy przeciwdziafania bezrobociu.

      Zadania realizowane przez pracownikow Dziatu Informacji, Ewidencji

 i Swiadczen skupity sie gtownie na zapewnieniu wtesciwej obstugi bezrobotnych

oraz poszukujacych pracy.

       Na koniec 2010 roku zarejestrowanych byto 3921 osob bezrobotnych

oraz 34 osoby poszukujace pracy. W porownaniu do roku 2009 liczba bezrobotnych

zwiekszyte sie o 236 osob.   Osoby zamieszkujace tereny wiejskie stanowity

64,4% ogohj zarejestrowanych bezrobotnych.

      W strukturze bezrobotnych nadal najwieksza^ grupe stanowity osoby

dtugotrwale bezrobotne. Osoby pozostajace w ewidencji tacznie przez okres

ponad 12 miesiecy w okresie ostatnich 2 lat stanowity 54,6% ogotu

zarejestrowanych.   Liczna. grupe wsrod ogotu bezrobotnych - 52,1% stanowia

osoby mtode w wieku do 34 lat oraz osoby z wyksztatceniem zasadniczym

zawodowym, podstawowym i gimnazjalnym - 60,7% zarejestrowanych.

      Na koniec grudnia 2010 roku sposrod zarejestrowanych bezrobotnych prawo

do zasitku posiadato tyiko 758 osob. Wskaznik osob z prawem do zasitku

wynosil 19,3% i uleg{ zmniejszeniu o 1,5% w stosunku do roku poprzedniego.

Bezrobotni bez prawa do zasitku stanowili 80,7% ogohj zarejestrowanych.

      W okresie od stycznia do grudnia 2010 zarejestrowaty sie ogotem

5022 osoby, w tym 1089 osob z prawem do zasitku. Natomiast z ewidencji

wytaczono 4786 osob, z tego w zwiazku z podjeciem pracy 1925 osob, tj. 40,2%

ogohj wyrejestrowanych. Z tytutu nie stawienia sie w wyznaczonym terminie

w celu przyjecia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy

proponowanej przez urzad lub w innym celu wynikajacym z ustawy o promocji

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w tym potwierdzenia gotowosci do podjecia

pracy zostaty wyrejestrowane 1364 osoby, tj. 28,9% ogo+u wyrejestrowanych.

Srednio miesiecznie rejestrowano 419 osob bezrobotnych.

Zwi^kszone   rejestracje   bezrobotnych   przypadaja.  w  miesia^cu   styczniu,

pazdzierniku oraz w miesia^cu listopadzie.

W miesiacu styczniu zarejestrowano 464 osoby, w miesiacu pazdzierniku

- 514 osob, natomiast w miesia.cu listopadzie 484 osoby bezrobotne.



       W 2010 roku 219 osob bezrobotnych z prawem do zasitku nabyto prawo

 do dodatku aktywizacyjnego.

 Osoby te nabyty prawo do dodatku aktywizacyjnego w zwiazku z podjeciem

 zatrudnienia z wtesnej inicjatywy.

       Realizacja zadah w zakresie swiadczeh okreslonych ustawa. wymaga

 zatatwienia spraw w formie decyzji administracyjnych.

 Wydano tacznie 13.009 decyzji orzekajacych o statusie zarejestrowanych osob

 (uznanie,   odmowa   uznania   za   osobe   bezrobotna,   utrata   statusu)

 oraz o swiadczeniach (przyznanie,    odmowa,    utrata,   zawieszenie, zwrot

 nienaleznie pobranych swiadczen, roztozenie na raty orzeczonego zwrotu).

 W 2010 roku wydano 623 decyzji wiecej niz w roku 2009.

 Od wydanych decyzji wpfyneto 41 odwoteh, z ktorych dwie zostaty uchylone

 przez Wojewode Mazowieckiego.

       Ponadto w 2010 roku wydano 6 postanowien - postanowieh o przekazaniu

sprawy do wtesciwego organu.

Zwrot nienaleznie pobranych swiadczeh orzeczono dia 59 osob, w tym dia 20 osob

zwrot nienaleznie pobranego zasi^ku dia bezrobotnych, dia 3 osob zwrot nienaleznie

pobranego stypendium, dia 6 osob zwrot nienaleznie pobranego dodatku

aktywizacyjnego, dia 23 osob zwrot badah lekarskich oraz dia 7 osob zwrot kosztow

szkolenia.

      Istotna^ sprawa^ w obstudze zarejestrowanych osob jest proces naliczania

swiadczeh. Miesiecznie sporzadza sie listy wyptat dia okoto 1230 osob.

Zgodnie z nowelizacja. ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych

oraz interpretacja. Ministerstwa Rozwoju Regionalnego - Departamentu Zarzadzania

EPS - wszystkie swiadczenia wyptecane od 01.01.201 Or. uczestnikom projektu

Program Operacyjny Kapitat Ludzki wspotfinansowanego ze srodkow unijnych

sa.wolne od podatku dochodowego tzn. wyptecane sa.w kwotach brutto.

W zwiazku z powyzszym dokonano zwrotu - poprzez ponowne naliczenie swiadczen

(korekcyjne listy wyptat) - potra.conego podatku dochodowego od naleznego

i wypteconego w 2010 r. stypendium z tytutu odbywania stazu dia 306 osob.

      Realizowano rowniez zadania wynikaja^ce z ustawy o swiadczeniach opieki

zdrowotnej finansowanych ze srodkow publicznych.

Osoby zarejestrowane jako bezrobotne jak i ich cztonkowie rodziny zostaty

zgtoszone   do   ubezpieczenia   zdrowotnego   lub   spotecznego   zgodnie



         z obowiazujacymi przepisami w tym zakresie, zas osoby wytaczone

         z ewidencji - wyrejestrowane z ubezpieczen.

         Zgtoszenia do ubezpieczeh i zmiany w ubezpieczeniu osob zarejestrowanych

         oraz ich cztonkow rodziny przekazywano do Zaktedu Ubezpieczeh Spotecznych

         droga. elektroniczna.

         Dokonano licznych wyjasnieh do ZUS-u odnosnie pobranych swiadczeh

         przez bezrobotnych (okresy pobierania zasitku pokrywaty sie z okresem'zatrudnienia

         - przeprowadzono postepowanie w sprawie ustalenia naleznie/nienaleznie

         pobranego zasitku) oraz okresow podlegania do ubezpieczenia zdrowotnego

         i spotecznego osob pozostajacych w ewidencji bezrobotnych w latach 1999 - 2001.

         Zwiazane byto to z ustalaniem przez ZUS kapitakj poczatkowego, emerytury

         lub renty badz z prowadzona. przez ZUS weryfikacja. dokumentow zgtoszeniowych

         otrzymanych w formie papierowej (przed przekazywaniem zgtoszeh do ZUS droga.

         elektroniczna).

               Niewatpliwie bardzo pracochtonna^ czynnoscia^ w procesie obshjgi osob

         zarejestrowanych    byto    wydawanie    roznego    rodzaju    zaswiadczen

         potwierdzajacych ich status, rodzaj i wysokosc otrzymywanych swiadczen

         jak rowniez udzielanie odpowiedzi na pisma i wnioski o udostepnienie danych

         ze zbioru danych osobowych.

         Wydano   7198   zaswiadczeh   roznego   rodzaju   celem   przedtozenia

         w szkotach, zaktedach pracy, ZUS, KRUS, osrodkach pomocy spotecznej

         i innych instytucjach. Udzielono 548 odpowiedzi na wnioski o udostepnienie danych

         ze zbioru danych osobowych wpfywaja^ce od Komornika Sadowego, Policji,

         Osrodkow Pomocy Spotecznej, KRUS-u i ZUS-u.

               W ramach realizacji zadan w zakresie informacji dia klientow Urzedu

         udostepniano niezbedne materialy w postaci ulotek i broszur. Materiaty

         informacyjne w zaieznosci od zachodza^cych zmian w przepisach byty na biezaco

         aktualizowane.

         Pracownicy Dziahj na poszczegolnych stanowiskach udzielali szczegotowych

         informacji i wyjasnieh w zakresie zatetwianych spraw.

               Dia zapewnienia sprawnej obstugi zgtaszaja.cych sie osob pracownicy

         Dzia^u wspofpracowali ze wszystkimi  pracownikami  Urzedu w zakresie

         swiadczonych us'1'ug.

               Podstawowym zadaniem posrednictwa pracy jest udzielanie pomocy osobom

.1       bezrobotnym i poszukujacym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz



 pracodawcom w pozyskiwaniu pracownikow o poszukiwanych kwalifikacjach

 zawodowych, a takze pozyskiwanie i upowszechnianie ofert pracy.

  W 201 Or w Powiatowym Urzedzie Pracy w Sierpcu zostato zaewidencjonowanych

 ogotem 1429 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej( w analogicznym

 okresie 2009r- 1182) w tym 587 to miejsca zatrudnienia niesubsydiowane.

 Najczesciej powtarzajacymi sie ofertami pracy sa. oferty na stanowiska sprzedawcy,

 referenta i pracownika administracyjno-biurowego. Przecietnie w miesiacu mielismy

 do dyspozycji prawie 119 ofert pracy. Propozycje pracy przedstawiono 1480 osobom,

 z czego 430 zostato zatrudnionych za posrednictwem Urzedu. Ponadto 1737

 osobom przedstawiono propozycje na wolne miejsca aktywizacji zawodowej, z czego

 842 osoby rozpoczety odbywanie stazu u pracodawcy.

       Zgtaszane oferty pracy sa. wywieszane na tablicy ogtoszeh Urzedu w miejscu

 ogolnie dostepnym dia zainteresowanych. Sa^ na biezaco aktualizowane

 i  umieszczane  na stronie  Biuletynu  Informacji  Publicznej  (BIP)  PUP

 www.pupsierpc.bip.org.pl oraz przesytene i wtaczane do Centralnej Bazy Ofert Pracy

 (CBOP), ktora jest dostepna rowniez przez strone BIP

       Posrednictwo pracy szczegolnie wazna^ role odgrywa w procesie ograniczania

 bezrobocia i neutralizacji jego skutkow. Na terenie naszego powiatu dziate wiele firm,

jednak tyiko czesc z nich zgtesza do PUP informacje o poszukiwanych

pracownikach,  nowelizacja ustawy zniosta obowia^zek informowania PUP

o wolnych miejscach zatrudnienia.

      Firmy funkcjonujace na lokalnym rynku pracy to w wiekszosci mate podmioty

gospodarcze zatrudniajace nielicznych pracownikow lub majace charakter samo-

zatrudnieniowy. Profil dzialalnosci podmiotow gospodarczych na terenie powiatu Jest

niezmienny od lat, zatem potrzeby pracodawcow dotyczace naboru nowych

pracownikow sa. rowniez niezmienne, jednakze stawiane sa^ przed nimi coraz wyzsze

wymagania (kwalifikacje).

      Ustugowa rola wobec poszukujacych pracy wymaga od nas utrzymywania

stafych kontaktow z partnerami rynku pracy. W okresie sprawozdawczym posrednik

pracy odbyt 225 wizyt u pracodawcow. Kontakty te mia'ly na celu promowanie ustug

posrednictwa pracy i instrumentow rynku pracy, pozyskanie informacji o sytuacji

matych i srednich przedsiebiorstw oraz o aktualnych i przysztych potrzebach

kadrowych. W wyniku wizyt posrednik pracy pozyskat do wspotpracy 97 nowych

pracodawcow.

Od stycznia br. zorganizowano 2 gietdy pracy, w ktorej uczestniczyto 49 osob.


