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 (dtugotrwale bezrobotni oraz bez kwalifikacji zawodowych). Gtowna grupe bioraca

 udziat w szkoleniach tworza. kobiety,

      Zadania okreslone w rocznym programie dziatania Powiatowego Urzedu Pracy

 byty kontynuacja. sukcesywnego ograniczania bezrobocia na terenie powiatu

 Sierpeckiego.

       Pierwotny limit srodkow przyznawanych przez Ministra Pracy i Polityki

 Spotecznej wedtug wzoru algorytmu na realizacje programow na rzecz promocji

 zatrudnienia, tagodzenia skutkow bezrobocia i aktywizacji zawodowej wyniost

 7.564.000 zt.

      W przypadku wystepujacej specyfiki lokalnego rynku pracy powyzsze srodki sa

 niewystarczajace, diatego tez jednym z priorytetowych celow Dziatu Instrumentow

 Rynku Pracy byto pozyskiwanie dodatkowych srodkow na finansowanie aktywnych

form.

       Na nasz wniosek kwota ,,pierwotnego algorytmu" zostate zwiekszona

o1.500.000 zt.

       Ponadto w 201 Or. Urzad pozyskat srodki w wysokosci 2.632.900zl'

na realizacje projektu wspotfinansowanego ze srodkow Europejskiego Funduszu

Spotecznego Funduszu Pracy - ,,EFS na sierpeckim rynku pracy" w ramach

dzialania 6.1   ,,Poprawa dostepu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywnosci

zawodowej w regionie", poddziatanie 6.1.3 ,,Poprawa zdolnosci do zatrudnienia oraz

podnoszenie poziomu aktywnosci zawodowej osob bezrobotnych" Programu

Operacyjnego Kapitat Ludzki. -L^czna wartosc projektu wyniosta 3.097.495,18 zt.

 Mimo pozyskania dodatkowych funduszy wolne srodki beda^ce w dyspozycji okazaty

sie niewystarczaja^ce. DIatego tez  wystapilismy o srodki z ,,rezerwy" Ministra

co pozwolito pozyskac nam kolejne 177.800 zt.

Wobec powyzszego taczny limit srodkow dia powiatu Sierpeckiego na finansowanie

aktywnych form przeciwdziatenia bezrobociu w 201 Or. wyniost 11.874.700 zt.

      Wykorzystanie srodkow Funduszu Pracy w 2010 roku przedstawia sie

nastepujaco:

..i szkolenia-800.071 zt,

' prace interwencyjne - 17.757 zt,

;; roboty publiczne - 1.085.568 zt,

^ staze-5.271.238 zt,

;; srodki na podjecie dziatalnosci gospodarczej -2.373.166 zt,

 ! wyposazenie lub doposazenie stanowiska pracy - 2.114.900 zt,



' i refundacja kosztow dojazdu do pracy - 200.039 zt.

       Majac na uwadze racjonalna^ gospodarke srodkami Funduszu Pracy limit

srodkow zostat podzielony na finansowanie poszczegolnych form. W sposob ciagty

analizowane byto wydatkowanie i zaangazowanie srodkow ,,algorytmu" co umozliwito

dokonywanie zmian powyzszego podziatu w trakcie roku. Podejmowane dziatania

miaty na celu zapewnienie ciaatosci organizacji aktywnych form oraz zabezpieczenie

wydatkowania srodkow w roku budzetowym.

      Celem prawidtowej realizacji projektow wystepowalismy z propozycja. zmian,

ktore dotyczyty:

- przesuniec pomiedzy poszczegolnymi kategoriami wydatkow,

- zwiekszenia liczby beneficjentow projektu,

- zwiekszenia liczby beneficjentow obejmowanych dana. forma, wsparcia.

Zmiana programu byta mozliwa dzieki prowadzonej na biezaco analizie pod ka.tem

 prawidtowosci ich realizacji.

      Podjete dziatania umozliwity maksymalne wykorzystanie pozyskanych

funduszy:

- ,,EFS na sierpeckim rynku pracy" - 99,69%,

- pozostate srodki Funduszu Pracy - 99,97%.

      tiacznie na aktywne formy przeciwdziatania bezrobociu wydatkowano

11.862.739 zt co stanowi 99,9% ogotu srodkow bedacych w naszej dyspozycji.

      Powyzsze srodki pozwolity zaktywizowac ta^cznie 1.681 osob poprzez

zastosowanie instrumentow rynku pracy.

      Jedna^ z form aktywizacji zawodowej bezrobotnych sa^ szkolenia. W 2010 roku

na szkolenia skierowano 238 osob (w tym 2 osoby poszukujace pracy), w tym

178 w ramach szkoleh grupowych i 60 w ramach szkolen przeprowadzanych

na wniosek osob bezrobotnych i poszukujacych pracy.

W ramach szkoleh grupowych przeszkolono 172 bezrobotnych ( 6 osob przerwato

form?) w zakresie:

   - ,,Kierowca kat. C" - 20 osob,

   - ,,Kierowca kat. C+E" - 10 osob,

   - ,,Brukarz" - 5 osob,

   - ..Operator koparko - tadowarki" -18 osob,

   - ,,Spawanie spoinami pachwinowymi w metodzie TIG ze stali nierdzewnych" -

      19 osob,



       ,,Spawanie spoinami pachwinowymi w metodzie TIG w aluminium i jego

       stopow" - 10 osob,

    - ,,Spawanie spoinami pachwinowymi w metodzie MAG stal niestopowa" - 20

       osob,

    - ,,Fryzjer"-10 osob,

    - ,,Ksiegowa" - 10 osob,

    - ,,Kucharz"-10 osob,'

    - ,,Bukieciarz" - 10 osob,

    - ,,Wizazystka" - 20 osob,

    - ,,Kierowca wozkow jezdniowych" - 10 osob.

      Organizacje powyzszych szkoleh poprzedzita diagnoza potrzeb szkoleniowych.

 Sporzadzono ,,Liste zawodow i specjalnosci, na ktore istnieje zapotrzebowanie

 na lokalnym rynku pracy" oraz ,,Wykaz potrzeb szkoleniowych osob uprawnionych

 do szkolenia", na podstawie ktorych opracowano ,,Plan szkoleh na 2010 rok"

 pozytywnie zaopiniowany przez Powiatowa. Rade Zatrudnienia.

 Doboru instytucji szkolacych do przeprowadzenia szkoleh grupowych dokonata

 Komisja ds. wyboru ofert instytucji szkolacych w oparciu o przepisy ustawy Prawo

zamowieh publicznych.

      Kolejna forma jaka^ sa. prace interwencyjne cieszy sie coraz mniejszym

zainteresowaniem pracodawcow i jest stopniowo wypierana przez refundacje

kosztow wyposazenia lud doposazenia stanowiska pracy. W 2010 roku w ramach

prac interwencyjnych zatrudnienie podjeto jedynie 6 bezrobotnych. Efektywnosc tej

formy wyniosta 100%.

      Organizacja robot publicznych to dziatania podejmowane wspolnie

z samorzadami. Miaty one na celu aktywizacje zawodowa bezrobotnych beda^cych

w szczegolnej sytuacji na rynku pracy, z wyjatkiem bezrobotnych do 25 roku zycia.

Zgtoszone przez samorzady wnioski dotyczyty gtownie realizacji przedsiewziec

inwestycyjnych, takich jak remont drog oraz budowa chodnikow. Ponadto spotki

wodne organizowaty roboty publiczne dia bezrobotnych do wykonywania prac

zwiazanych z utrzymaniem    i wtasciwa^ eksploatacjq urza^dzeh wodno -

melioracyjnych.

W okresie sprawozdawczym w ramach w/w formy zaktywizowano 139 bezrobotnych.

      Wazna role w aktywizacji zawodowej bezrobotnych petnia^ staze. To forma

przeciwdziatania bezrobociu przede wszystkim wsrod Judzi mtodych, ktora cieszy si?

bardzo duzym zainteresowaniem zarowno wsrod pracodawcow, jak rowniez



bezrobotnych. W 2010 roku zorganizowano tacznie 842 miejsca odbywania stazu,

z czego 662 w ramach ,,algorytmu" oraz 180 w ramach projektu ,,EFS na sierpeckim

rynku pracy".

Forma ta w 2010 roku osiagneta efektywnosc na poziomie 61 %. Powyzszy wskaznik

zapewnito podpisywanie umow z gwarancja zatrudnienia po zakohczeniu stazu.

       Inna^ forma, aktywnego dziatania, jaka podejmowat Urzad byto udzielanie

bezrobotnym srodkow na podjecie dziatalnosci gospodarczej. Przy pomocy srodkow

finansowych bedacych w naszej dyspozycji, w 2010 roku powstato 126 nowych

podmiotow gospodarczych. Srodki algorytmu umozliwity otworzenie wtasnej finny

63 bezrobotnym. W ramach projektu ,,EFS na sierpeckim rynku pracy" srodki na

podjecie dziatalnosci gospodarczej otrzymaty 63 osoby.

       Kolejna. forma, przeciwdziatania bezrobociu na lokalnym rynku pracy byta

refundacja kosztow wyposazenia lub doposazenia stanowiska pracy dia

skierowanych bezrobotnych. W 2010 roku refundacje przyznano 80 podmiotom

prowadzacym dziatalnosc gospodarcza, na wyposazenie 110 stanowisk pracy.

W wyniku rotacji w ramach powyzszej formy zaktywizowano 148 bezrobotnych.

       Osoby podejmujace zatrudnienie lub inna^ prace zarobkowa. na podstawie

skierowania Urzedu i uzyskuja^ce wynagrodzenie w wysokosci nieprzekraczajacej

200% minimalnego wynagrodzenia mogty ubiegac sie o zwrot kosztow przejazdu.

Z tej formy wsparcia skorzystaty 182 osoby.

Maja^c na uwadze zwiekszenie atrakcyjnosci poszczegolnych form dia osob

zamieszkuja^cych poza terenem miasta finansowalismy rowniez koszty przejazdu do

miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca odbywania stazu oraz szkolenia.

       W 201 Or. realizowalismy rowniez projekt ,,Wzmocnienie i rozwoj publicznych

stuzb zatrudnienia w regionie - czesc II" w ramach poddziatania 6.1.2 Programu

Operacyjnego Kapitat Ludzki. Projekt realizowany byt od dnia 01.04.201 Or. do dnia

31.12.2010r. taczna wartosc projektu wyniosta 159.000 zt, w tym wnioskowane

dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Spotecznego 135.150 zt.

       Ponadto w okresie sprawozdawczym pozyskalismy kolejne srodki z EFS

w wysokosci 297.840 zt na realizacje projektu ,,Wzmocnienie i rozwoj publicznych

stuzb zatrudnienia w regionie - czesc 111" w ramach poddziatania 6.1.2 Programu

Operacyjnego Kapitat Ludzki, ktory realizowany bedzie w okresie 01.01.20Hr. -

31.12.2013r. Ogolna wartosc projektu wynosi 350.400 zt.

Gtownym celem wyzej opisanych projektow jest podjecie dziatah na rzecz

wzmocnienia i rozwoju publicznych stuzb zatrudnienia w powiecie sierpeckim, w tym



 upowszechnienie posrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego poprzez

 dodatkowe zatrudnienie posrednikow pracy (2 osoby) oraz doradcy zawodowego.

       Wewnetrzna^ strukture organizacyjna  i  zakresy dziatania  komorek

 organizacyjnych Powiatowego Urzedu Pracy w Sierpcu okresia Regulamin

 Organizacyjny nadany Uchwata. Zarzadu Powiatu w Sierpcu nr 845/163/10 z dnia

 29 wrzesnia 2010. Z dniem 29 wrzesnia br. moc stracity dwie Uchwaty Zarzadu

 Powiatu w Sierpcu, tzn. Uchwata nr 461/80/08 z dnia 11.09.2008r. w sprawie

 uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzedu Pracy w Sierpcu

 oraz Uchwata Nr 675/130/09 z dnia 23.12.2009r. w sprawie zmiany schematu

 organizacyjnego Powiatowego Urzedu Pracy w Sierpcu.

      W PUP utworzono nastepujace komorki organizacyjne:

      - Centrum Aktywizacji Zawodowej - symbol organizacyjny komorki -CAZ,

      - Dziat Ustug Rynku Pracy - symbol organizacyjny komorki ~ UR,

      - Dziat Instrumentow Rynku Pracy - symbol komorki organizacyjnej - IR,

      - Dziat Informacji, Ewidencji i Swiadczeh - symbol komorki organizacyjnej - IE,

      - Dziat Finansowo-Ksiegowy - symbol komorki organizacyjnej - FK,

      - Dziat Organizacyjno -Administracyjny- symbol komorki organizacyjnej -OA.

 W ramach Centrum Aktywizacji Zawodowej realizowane sq zadania ustug rynku

pracy i instrumentow rynku pracy.

      Wedtug stanu na dzien 31 grudnia 2010 roku w PUP w Sierpcu zatrudnionych

byto 40 osob. Wsrod zatrudnionej kadry pracowniczej wyksztatcenie wyzsze posiada

31 osob, policealne i srednie zawodowe 6 osob, zasadnicze zawodowe 2 osoby,

1 osoba z wyksztatceniem podstawowym.

      W miesiacu maju w Powiatowym Urzedzie Pracy zostat wdrozony, zgodnie

z zatozeniami umowy Spotki Sygnity z Centrum Zasobow Ludzkich (jednostka

powotana przez Ministra Pracy i Polityki Spotecznej) na dostawe i wdrozenie

oprogramowania Syriusz dia Publicznych Stuzb Zatrudnienia, nowy program

aplikacyjny Syriusz. Nowy system jest nastepca. dziatajacego od 1999 roku systemu

PULS. Syriusz to system informacyjny pozwalajacy na monitorowanie rynku pracy

w Polsce. Wszyscy pracownicy pracujacy na aplikacji Syriusz zostali przeszkoleni

w zakresie obstugi nowego oprogramowania.

      W zwia.zku z wdrozeniem nowego oprogramowania zostat zakupiony serwer

pod potrzeby Syriusz Std. Ponadto w 2010 roku Urza^d wyposazyt kilka stanowisk

pracy w nowy sprzet informatyczny. W tym celu zostaty zakupione 4 komputery,



4 drukarki, 4 notebooki. Zaopatrzono rowniez Urzad w materiaty eksploatacyjne

poprzez zakup papieru do drukarek, tonerow, dyskietek, ptyt CD/DVD itd.

      W celu zapewnienia bezpieczehstwa klientow oraz pracownikow tut. Urzedu

w miesiacu listopadzie br. zostat wymieniony chodnik przed Urzedem.

Przedsiewziecie to zostato wykonane przy wspotpracy ze Spotdzielnia Mieszkaniowa

Lokatorsko - Wtasnosciowa^w Sierpcu.

       W celu podnoszenia i doskonalenia swoich umiejetnosci   pracownicy

Powiatowego Urzedu Pracy w Sierpcu uczestniczyli w szkoleniach i konferencjach

obejmujacych swoim zakresem roznorodna. tematyke, ktora przedstawiata sie

nastepujaco:

    @ dziatania realizowane przez EURES,

    @ zastosowanie nowelizacji ustawy Pzp w urzedach pracy,

    @ wspotpraca posrednikow, doradcow w realizacji, ewaluacji i kontroli

       Indywidualnych Planow Dziatania w ramach CAZ-ow,

    @ dokumentacja naboru w ramach Poddziatania 6.1.3. POKL,

    @ od nieufnosci do wspotpracy, czyli jak z mediow uczynic sprzymierzehca

       urzedu,

    @ udzielanie pierwszej pomocy,

    @ dokumentacja    naboru    oraz    zasady    rozliczania    wydatkow

       i sprawozdawczosci w ramach Poddziatania 6.1.2. Dziatania 6.1 POKL,

    @ oprogramowanie aplikacyjne Syriusz,

    @ administracja systemami aplikacyjno- bazowanymi opartymi o platforme

       JBoss,

    @ spotkanie poswiecone omowieniu przepisow dot. Koordynacji Systemow

       Zabezpieczenia Spotecznego,

    @ Urzad Pracy motorem mobilnosci zawodowej na europejskim rynku pracy,

    @ spotkanie dot. podsumowania i analizy podejmowanych dziatah na rzecz

       bezrobotnych w I potroczu br.,

    @ zagadnienia zwiazane z procedura wnioskowania o srodki z rezerwy

       Funduszu Pracy,

    @ zaawansowana administracja SUSE Linux Enterprise 10,

    @ rozliczanie, ksiegowanie, windykacja dotacji i Funduszu Pracy oraz

       ewidencja ksiegowa POKL dziatanie 6.1.2 i 6.1.3 w Urzedach Pracy

       w2010r.,



 @ przygotowanie i przekazywanie danych do sprawozdania RB-33,

 @ skuteczna komunikacja interpersonalna,

 @ podnoszenie  efektywnosci   pracy  i  zarzadzanie  czasem.   Etyka

    profesjonalnego Urzednika,

 @ wspotpraca sie optaca-ekonomia spoteczna a instytucje rynku pracy

    i pomocy spotecznej,

 @ monitoring zawodow deficytowych i nadwyzkowych,

 @ warsztaty wydawania decyzji administracyjnych w powiatowych urzedach

    pracy,

 @ zasada rownosci ptci w projektach POKL,

 @ tworzenie zapytah SQL w oparciu o baze danych PostgreSQL

    i oprogramowanie Syriusz,

 @ Ptatnik dia Urzedow Pracy-praktyczne dia pracownikow Urzedow Pracy,

 @ nowa instrukcja kancelaryjna w jednostkach sektora finansow publicznych,

 @ zmiany w zakresie przyznawania dotacji oraz refundacji kosztow

    wyposazenia lub doposazenia stanowisk pracy w mysl znowelizowanej

    Ustawy i aktow wykonawczych,

 @ klasyfikacja zawodow i specjalnosci - prawidtowa identyfikacja zawodow po

    zmianie od 1 lipca2010r.,

@ analiza j interpretacja badah lokalnego rynku pracy w dziataniach

   publicznych stuzb zatrudnienia,

@ szukam pracy,

@ zastosowanie nowych standardow ustug rynku pracy wg nowego

   rozporzadzenie w Urzedach Pracy - nowa dokumentacja , procedury,

   praktyczne wskazowki,

@ ksiegowosc w projektach - zagadnienia prawno - formalne,

@ zamowienia publiczne w procedurach EFS,

@ kontrole zewnetrzne realizowane obowiazkowo przez pracownikow Urzedow

   Pracy w 201 Or. - od teorii do praktyki,

@ prawidtowa realizacja ustug rynku pracy zgodnie ze standardami

   obowiazujacymi od 29 grudnia 201 Or. oraz zadania pracownikow publicznych

   stuzb zatrudnienia w zakresie realizacji ustug,

<@ analiza potencjatu i przeszkod aktywizacji zawodowej osob w wieku 50+ w

   wojewodztwie mazowieckim.



      W 2010 roku Powiatowy Urzad Pracy byt poddany kontroli zewnetrznej

 nastepujacych instytucji:

    > Kancelarii Obstugi Finansowej Stefania Paraszewska w zakresie zgodnosci

       i prawidtowosci wydatkowania srodkow finansowych. W wyniku kontroli nie

       wydano zaieceh pokontrolnych.

    > Najwyzszej Izby Kontroli   Delegatury w Warszawie. Kontrola^ objeto

       powiazania budzetu Powiatowego Urzedu Pracy w Sierpcu z budzetem

       pahstwa w zakresie wybranych dochodow i wydatkow w 2009r. (optacanie

       sktadek na ubezpieczenie zdrowotne dia bezrobotnych niepobierajacych

       zasitku lub stypendium). W wyniku kontroli nie wydano zaieceh

       pokontrolnych.

    > Mazowiecki Urzad Wojewodzki w Warszawie Wydziat Polityki Spotecznej

       Oddziat w Delegaturze - Placowce Zamiejscowej w Ptocku ul. Kolegialna

       16 wzakresie:

        - przestrzegania standardu organizacji szkoleh oraz wykorzystanie srodkow

          Funduszu Pracy na organizowanie szkoleh. W wyniku kontroli nie wydano

          zaieceri pokontrolnych,

        - funkcjonowania jednostek organizacyjnych samorzadu terytorialnego -

          tworzenie w ramach urzedow pracy Centrow Aktywizacji Zawodowej.

          W wyniku  kontroli  wydano  zaiecenie  pokontrolne  polegajace

          na    wprowadzeniu zmian w tresci regulaminu organizacyjnego

          Powiatowego Urzedu Pracy w Sierpcu wskazujac na wyodrebnienie

         w strukturze Urzedu wyspecjalizowanej komorki organizacyjnej - Centrum

         Aktywizacji Zawodowej. Zaiecenie zostato wykonane w terminie.

    > Zespot Kontrolny Komisji Rewizyjnej Powiatu w Sierpcu w zakresie

       sprawdzenie czy doszto do namszeh zapisow ustawy o samorzadzie

       powiatowym w zakresie wykonywania mandatu radnego Rady Powiatu

       w Sierpcu. W wyniku kontroli nie stwierdzono naduzycia wtadzy przez

       radnych.

      Powiatowy Urzad Pracy w Sierpcu scisle wspotpracuje przy realizacji zadah

z Powiatowa. Rada Zatrudnienia. Powiatowa Rada Zatrudnienia w Sierpcu

w 2010 roku spotkata sie na 3 posiedzeniach w dniach: 05.03.201 Or.; 17.08.201 Or.;

22.12.2010r.



Na posiedzeniu Powiatowa Rada Zatrudnienia w Sierpcu m.in. zaopiniowata:

@ kierunki ksztatcenia w szkotach ponadgimnazjalnych Powiatu Sierpeckiego na rok

     2010/2011,

@ kryteria przyznawania osobom bezrobotnym jednorazowo srodkow na podjecie

   dziatalnosci gospodarczej;

@ kryteria refundacji podmiotom prbwadzacym dziatalnosc gospodarcza^ ze srodkow

   Funduszu Pracy kosztow wyposazenia lub doposazenia stanowiska pracy dia

   skierowanego bezrobotnego;

@ podziat srodkow Funduszu Pracy na aktywne formy przeciwdziatania bezrobociu

   w 201 Or,

@ wniosek w sprawie umorzenia sptaty pozostatej czesci refundacji.

JR2EDU



 sprawack meletnicn - oO Vo podstawy CZyll 928,30 z}

-od 7 do 18 lat posiadajacego orzeczenie o niepe-mosprawnosci i umieszczonego wrodzinie

zastepczej na podstawie ustawy o postepowaniu w sprawach nieletnich - 80% podstawy, czyli

 l317,60zt

Wszystkie rodziny zastepcze zgodnie twierdza, iz jest to za ma.to.

Prosze o rozwazenie tematu dotyczqcego organizowania opieki i wychowania dia dzieci

pozbawionych- z roznych powodow - pieczy rodzicow.
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                        UCHWALA NR M/...^..../ll

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

w sprawie   ustalenia skladu zespotu koordynujacego realizacji projektu
konkursowego POKL.09.02.00-14-019/09 pn. ,,Zajecia pozalekcyjne z jezyka
angielskiego i informatyki" w okresie 01.02.2011 - 31.01.2012

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2, 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie
powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z pozn. zm.) w zwiazku z uchwala
Nr 177/XXXI/09 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 19.02.2009 r. uchwala sie, co
nastepuje:

                                        @1.Ustala sie sklad zespolu koordynujacego realizacje projektu konkursowego
POKL.09.02.00-14-019/09 pn. ,,Zajecia pozalekcyjne z jezyka angielskiego
i informatyki" w okresie 01.02.2011-31.01.2012:
1) Koordynator projektu - Anna Witkowska
2) Specjalista ds. projektu - Renata Przybylowska
3) Specjalista ds. projektu -Anna Chmielewicz
4) Zespol ds. obslugi finansowo-ksiegowej- Elzbieta Rypinska.

                                        @^                                          2.
Tract moc uchwala Nr 684/133/10 Zarzadu Powiatu z dnia 26.01.2010 r. sprawie
ustalenia skladu zespolu koordynujacego realizacje projektu konkursowego
l/POKL/9.2/2009 pn. ,,Zajecia pozalekcyjne z jezyka angielskiego i informatyki"
wokresie 01.02.2010-31.01.2011.

                                        @3.
Wykonanie uchwaly powierza sie Przewodniczacemu Zarzadu.

                                        @4.
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.

Zarzad:                                           /'    \\ ^
\. Jan Laskowski - Przewodniczacy Zarzadu ............@^^Jw..................

2. Marek Gasiorowski- Czlonek              ...f:@^?^^^^??^:^^.^

3. WojciechRychter@ Czlonek                .............. .'ffd.......................

4. Krystyna Siwiec - Czlonek                ... ............lyiMix^^

5. Slawomir Olejniczak - Czlonek            ........................',//...................



  UCHWALA NR 43/VI/2011
RADY POWIATU W SIERPCU

    z dnia 11 marca 2011r.

w sprawie podziatu srodkow Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Osob
Niepelnosprawnych, przyznanych Powiatowi na realizacji zadan
z zakresu rehabilitacji zawodowej i spotecznej w 2011r.

      Na podstawie art. 35a ust.l i 3, art. 48 ust.l pkt 1 ustawy z dnia
27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu
osob niepelnosprawnych (Dz. U. z 2010r. Nr 214, poz. 1407, Nr 217,
poz. 1427) w zwiazku z art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku
o samorzadzie powiatowym (Dz. U. z 200 Ir. Nr 142, poz. 1592 z pozn. zm.)
oraz @ 9 pkt 11 Statutu Powiatu z dnia 25 kwietnia 2002r. (Dz. U. Woj. Maz.
z 2002 r. Nr 173, poz. 3826 z pozn. zm.) - uchwala sie, co nastepuje:

                                   @1-

Srodki Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Osob Niepelnosprawnych

przyznane Powiatowi na realizacji zadan z zakresu rehabilitacji zawodowej
i spolecznej w 201 Ir. przeznacza sie na realizacje zadan w wysokosciach:

                                   @2.

Wykonanie uchwafy powierza sie Zarzadowi Powiatu w Sierpcu.

                                   @3.
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podpisania.

PRZEWJ
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 UCHWALA NR ...@.?... I ..^.. /II

ZARZADU POWIATU w SIERPCU
  z dnia .fL<^i^?.......... 2011 r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu
projektu oswiadczenia udzielajacego poparcia Sejmikowi Wojewodztwa
Mazowieckiego w sprawie utworzenia z obszaru Wojewodztwa
mazowieckiego strefy wolnej od upraw roslin modyfikowanych genetycznie

            Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorzqdzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z pozn. zm.)
i @ 55 ust. 2 pkt 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego z dnia 25 kwietnia 2002 r,
( Dz. Urz. Wojewodztwa Mazowieckiego z dnia 2 lipca 2002 r. Nr 173,
poz.3826zp6zn.zm.)- uchwala sie, co nastepuje:

                                   @1

Wniesc pod obrady Rady Powiatu projekt oswiadczenia udzielajacego poparcia
Sejmikowi Wojewodztwa Mazowieckiego w sprawie utworzenia z obszaru
wojewodztwa mazowieckiego strefy wolnej od upraw roslin modyfikowanych
genetycznie, ktory wyrazil stanowisko w Uchwale nr 16/05 z dnia 7 marca
2005 r.

                                   @2

Wykonanie uchwaly powierza sie Przewodniczacemu Zarzadu.

                                   @3

Uchwala wchodzi z zycie z dniem podjecia.

Zarzad :
1. Przewodniczacy - Jan Laskowski

2. Czlonek - Marek Gasiorowski

3. Czlonek - Slawomir Olejniczak

4. Czlonek - Wojciech Rychter

5. Czlonek - Krystyna Siwiec



                       UCHWALA NR 44/VI/2011
                     RADY POWIATU W SIERPCU

                         z dnia 11 marca 2011 r.

w sprawie ustanowienia przez Rade Powiatu w Sierpcu reprezentantow
Powiatu Sierpeckiego w Organizacji pn. Lokalna Organizacja Turystyczna
"Nad Skrwa i Sierpienica"

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 8, art. 9 ust. 1 oraz art. 12 pkt 8 lit. f ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie powiatowym (Dz. U. Nr 142, poz. 1592
z pozn. zm.) - uchwala sie, co nastepuje:

Do reprezentowania Powiatu Sierpeckiego podczas Zgromadzen Organizacji pn.
Lokalna Organizacja Turystyczna "Nad Skrwa^i Sierpienica" ustanawia sie:

  1) Pania Krystyn^ Siwiec
  2) Pana Marka Gasiorowskiego
  3) Pana Bogdana Misztala.

                                  @1                                   2.

Tract moc Uchwa-ta Nr 274/XLIV/06 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia
20 pazdziemika 2006 r. w sprawie ustanowienia przez Rade Powiatu
reprezentantow Powiatu Sierpeckiego w stowarzyszeniu pn. Lokalna
Organizacja Turystyczna ,,Nad Skrwa_ i Sierpiennica".

3.

Wykonanie Uchwaly powierza si^ Zarzadowi Powiatu.

4.

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.



                                                      -Projekt-

                   OSWIADCZENIE NR.../.../II
                  RADY POWIATU w SIERPCU

                      zdnia............... 2011r.

w sprawie udzielenia poparcia Sejmikowi Wojewodztwa Mazowieckiego
w sprawie utworzenia z obszaru Wojewodztwa mazowieckiego strefy
wolnej od upraw roslin modyfikowanych genetycznie

        Na podstawie @ 14 ust. 3 Statutu Powiatu Sierpeckiego z dnia
25 kwietnia 2002 r. ( Dz. Urz. Wojewodztwa Mazowieckiego z dnia 2 lipca
2002 r. Nr 173, poz. 3826 z pozn. zm. ) Rada Powiatu w Sierpcu zajmuje
nastepujace stanowisko:

       Rada   Powiatu   w
Wojewodztwa Mazowieckiego
Wojewodztwa mazowieckiego
modyfikowanych genetycznie,
7 marca 2005 r.

Sieipcu popiera stanowiskoSejmiku
 w sprawie utworzenia zobszaru
 strefy wolnej od uprawroslin

wyrazone w Uchwale nr 16/05z dnia

       Powiat  Sierpecki  charakteryzuje  sie tradycyjnymi  sposobami
produkcji zywnosci i mozliwosciami rozwoju gospodarstw ekologicznych,
a wizerunek powiatu postrzegany jest przez pryzmat unikalnych walorow
przyrodniczych takich jak : malownicze krajobrazy wzbogacone jeziorami :
Szczutowskim, Urszulewskim, Bledzewskim, piekna^ doling rzeki Skrwy
Prawej i Sierpienicy oraz licznymi lasami, co stwarza dobre warunki
do prowadzenia agroturystyki na tym terenie.

       Wobec powyzszego Rada Powiatu w Sierpcu zaniepokojona jest
pojawiajacymi sie coraz czesciej infoi-macjami o negatywnych skutkach
uprawy roslin genetycznie modyfikowanych, co nie sluzy rozwojowi
zarowno   gospodarstw   tradycyjnych   jak   i   ekologicznych   oraz
agroturystycznych.

       Majac na uwadze rowniez fakt jak wiele krajow Unit Europe] skiej
( m.in. Niemcy, Francja, Wlochy ) wprowadzilo zakaz uprawy roslin
genetycznie modyfikowanych oraz na niektore produkty spozywcze
zawierajace GMO, Rada Powiatu w Sierpcu w pe-hii popiera starania
Sejmiku Wojewodztwa Mazowieckiego zmierzajace do ogloszenia z obszam
Wojewodztwa   mazowieckiego strefy   wolnej    od   upraw   roslin
modyfikowanych genetycznie.                                  ^''^



                      UCHWALA NR 45/VI/2011
                    RADY POWIATU W SIERPCU

                        z dnia 11 marca 2011 r.

w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Powiatu w Sierpcu do prac
w Komisji Konkursowej w celu rozstrzygniecia otwartego konkursu ofert
na realizacje w 2011 roku zadan publicznych Powiatu Sierpeckiego przez
organizacje pozarzadowe

      Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.
o samorzadzie powiatowym (Dz. U. z 200 Ir. Nr 142, poz. 1592 z pozn. zm.)
oraz art. 15 ust. 2a, 2b, 2d i 2e ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r.
Nr 234, poz. 1536) w zwiazku z rozdzialem III zaiacznika do Uchwaly
Nr 300/LIV/10 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 pazdziemika 2010 r.
w sprawie uchwalenia "Programu wspolpracy Powiatu Sierpeckiego
z organizacjami pozarzadowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami
organizacyjnymi, ktorych cele statutowe obejmuja^ prowadzenie dzialalnosci
pozytku publicznego na rok 2011"- uchwala sie, co nastepuje:

                                  @1.

Wybiera sie przedstawicieli Rady Powiatu w Sierpcu do prac w IComisji
Konkursowej w celu rozstrzygniecia otwartego konkursu ofert na realizacj?
w 2011 roku zadan publicznych Powiatu Sierpeckiego przez organizacje
pozarzadowe w osobach:

1) Pana Sylwestera Czajkowskiego

2) Pana Stanistawa Pawtowskiego.

                                  @2.

Wykonanie uchwaly powierza sie Zarzadowi Powiatu w Sierpcu

3.

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.

PRZEWO&NIGZACY^RADY



                      UCHWALA NR..6'.3../..<fe./2011

                     ZARZADU POWIATU W SIERPCU
                         z dnia ...0.^^30?.....2011 r.

w sprawie powotania oraz okreslenia zakresu dziatania, kompetencji
Powiatowego Petnomocnika ds. Osob Niepelnosprawnych

         Dzialajac na podstawie @ 1 Uchwaly Rady Powiatu w Sierpcu
Nr 85/XV/2004 z dnia 28 kwietnia 2004r. w sprawie przyjecia Powiatowego
Programu Dzialan na Rzecz Osob Niepelnosprawnych na lata 2004-2012 oraz
@ 55 ust. 2 pkt 2 i @ 60 ust.l Statutu Powiatu Sierpeckiego (Dz. Urz. Woj.
Mazowieckiego z 2002r. Nr 173, poz. 3826 z pozn. zm.) - uchwala sie, co nastepuje

                                     @1-
Powomje sie Pana . ...HQf^eC^^..^UC^ie^0^............ na Powiatowego

Pelnomocnika ds. Osob Niepefflosprawnycrf

                                     @'^                                       2.
Okresia sie zakres dzialania i kompetencji Powiatowego Pemomocnika ds. Osob
Niepelnosprawnych:
I. Postanowienia ogolne:

         1) Powiatowy Pelnomocnik ds. Osob Niepelnosprawnych, zwany dalej
         Pelnomocnikiem, powolywany i odwolywany jest przez Zarzad Powiatu
         na okres 4 lat.
         2) Pemomocnik dziala przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
         i swojq.funkcje peini spolecznie.

II. Zakres dzialania i kompetencji Pelnomocnika:
         1) Inicjowanie, koordynowanie i uczestniczenie w dzialaniach Powiatu na
         rzecz osob niepelnosprawnych.
         2) Wspolpraca z Powiatowq, Spolecznq_ Rada^ ds. Osob Niepelnosprawnych
         w zakresie ksztaltowania polityki spolecznej Powiatu.
         3)   Wspolpraca   z   organizacjami   pozarzadowymi,   fundacjami,
         stowarzyszeniami, Powiatowym Urzedem Pracy, jednostkami samorzadu
         terytorialnego,  jednostkami   pomocy   spolecznej   i   podmiotami
         gospodarczymi w zakresie problematyki osob niepelnosprawnych.
         4) Udzielanie informacji i porad z zakresu rehabilitacji spolecznej
         i zawodowej oraz przestrzegania praw osob niepelnosprawnych.
         5) Analiza potrzeb osob niepelnosprawnych dotyczacych m.in.: mozliwosci
         dostepu do obiektow uzytecznosci publicznej, leczenia i rehabilitacji,
         informacji, swobodnego przemieszczania sie i powszechnego korzystania
         ze srodkow transportu, mozliwosci komunikacji miedzyludzkiej
         i przedstawianie Radzie Powiatu propozycji rozwiazywania problemow
         osob niepelnosprawnych.
         6) Reprezentowanie Starosty w kontaktach z instytucjami i organizacjami
         dzialajacymi na rzecz osob niepemosprawnych.
         7) Koordynowanie dzialan zwiazanych z realizacji Powiatowego Programu


