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UCHWALA Nr<^^ . 5^ .2011
ZARZADU POWIATU W SIERPCU

     z dnia 20 wrzesnia 2011 r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu
uchwaty w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach,
kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespotu
Zaktadow Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za II kwartal 2011 roku.

      Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 @ 85 ust. 1 pkt 2 Statutu Powiatu
Sierpeckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2011 r. Nr 78, poz. 2488) uchwala si?, co
nast^puje:

                                 @1-
Po dokonaniu analizy Sprawozdania Samodzielnego Publicznego Zespolu
Zakladow Opieki Zdrowotnej w Sierpcu o przychodach, kosztach i wyniku
finansowym za II kwartal 2011 roku - wniesc pod obrady Rady Powiatu
w Sierpcu projekt uchwaly w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania
o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego
Zespolu Zakladow Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za II kwartal 2011 roku.

                                 @2.

Wykonanie uchwaly powierza si^ Przewodniczqcemu Zarz^du.

                                 @3.

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj^cia.

Zarz^d:

1.Jan Laskowski - Przewodnicz^cy

2.Marek G^siorowski - czlonek

3.Slawomir Olejniczak - czlonek

4.Wojciech Rychter- czlonek

5.Krystyna Siwiec - czlonek
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                        Zatacznik Nr 4a do uchwaty Nr 89/16/2011 Zarzadu Powiatu Sierpeckiego z dnia 23 marca 2011
                                         r. zmnieniajaca.Uchwate Budzetowa Mr 25/111/10 na 2011 rok.

Plan finansowy dochodow z otrzymanych dotacji na realizacj? biezc[cych zadan z zakresu administracji rzadowej
                           iraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

DZIALROZDZIAL

@

TRESC PlanprzedzaminaZmiany(+-)znnianach
Razennzadamazlecone 6066996 380476 6447472

010 Rolnictwoitowiectwo 45000 45000

@

01005
Pracegeodezyjno-urzadzeniowena
potrzebyrolnictwa 45000 45000

2110

Dotacjeceloweotrzymanezbudzetupanstwa
nazadaniabiezacezzakresuadministracji
rzadowejorazinnezadaniazleconeustawami
realizowaneprzezpowiat 45000 45000

600 Transporti^acznosc 1000000 1000000
60014 Drogipublicznepowiatowe 1000000 1000000

6410

Dotacjeceloweotrzymanezbudzetupanstwa
nainwestycjeizakupyinwestycyjnezzakresu
administracjirzadowejorazinnezadania
zleconeustawamirealizowaneprzezpowiat1000000 1000000

700 Gospodarkamieszkaniowa 26000 26000
70005 GospodarkagruntamiInieruchomosciami26000 26000

2110

Dotacjeceloweotrzymanezbudzetupanstwa
nazadaniabiezacezzakresuadministracji
rzadowejorazinnezadaniazleconeustawami
realizowaneprzezpowiat 26000 26000

710 Dziatelnoscustugowa 274500 274500

@

71013
Pracegeodezyjneikartograficzne
(nieinwestycyjne) 20000 20000

2110

Dotacjeceloweotrzymanezbudzetupanstwa
nazadaniabiezacezzakresuadministracji
rzadowejorazinnezadaniazleconeustawami
realizowaneprzezpowiat 20000 20000

71014 Opracowaniageodezyjneikartograficzne20000 20000

2110

Dotacjeceloweotrzymanezbudzetupanstwa
nazadaniabiezacezzakresuadministracji
rzadowejorazinnezadaniazleconeustawami
realizowaneprzezpowiat 20000 20000

71015 Nadzorbudowlany 234500 234500

2110

Dotacjeceloweotrzymanezbudzetupanstwa
nazadaniabiezacezzakresuadministracji
rzadowejorazinnezadaniazleconeustawami
realizowaneprzezpowiat 234500 234500

750 Administracjapubliczna 137965 1000 138965
75011 Urzedywojewodzkie 116965 116965



SKARBNiK POWSATL^ ^^
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2110
Dotacjeceloweotrzymanezbudzetupanstwa
nazadaniabiezacezzakresuadministracji
rzadowejorazinnezadaniazleconeustawami116965 116965

75045 Komisjepoborowe 21000 1000 22000

2110

Dotacjeceloweotrzymanezbudzetupanstwa
nazadaniabiezacezzakresuadministracji
rzadowejorazinnezadaniazleconeustawami
realizowaneprzezpowiat 21000 1000 22000

754
Bezpieczeristwopubliczneiochrona
przeciwpozarowa 2606531 273476 2880007

@

75411
KomendypowiatoweParistwowejStrazy
Pozarnej 2606131 272976 2879107

2110

Dotacjeceloweotrzymanezbudzetupanstwa
nazadaniabiezacezzakresuadministracji
rzadowejorazinnezadaniazleconeustawami
realizowaneprzezpowiat 2606131 272976 2879107

75414 Obronacywilna 400 500 900

2110

Dotacjeceloweotrzymanezbudzetupanstwa
nazadaniabiezacezzakresuadministracji
rzadowejorazinnezadaniazleconeustawami
realizowaneprzezpowiat 400 500 900

851 Ochronazdrowia 1823000 106000 1929000

85156
Sktadkinaubezpieczeniezdrowotneoraz
swiadczeniadiaosobnieobjetych
obowiazkiemubezpieczeniazdrowotnego1823000 106000 1929000

2110

Dotacjeceloweotrzymanezbudzetupanstwa
nazadaniabiezacezzakresuadministracji
rzadowejorazinnezadaniazleconeustawami
realizowaneprzezpowiat 1823000 106000 1929000

852 Pomocspoteczna 12000 12000

.-

85205
Zadaniawzakresieprzeciwdziatenia
przemocywrodzinie 12000 12000

2110

Dotacjeceloweotrzymanezbudzetupanstwa
nazadaniabiezacezzakresuadministracji
rzadowejorazinnezadaniazleconeustawami
realizowaneprzezpowiat 12000 12000

853
Pozostatezadaniawzakresiepolityki
spotecznej 142000 142000

85321
Zespotydospraworzekaniao
niepehiosprawnosci 142000 142000

2110

Dotacjeceloweotrzymanezbudzetupanstwa
nazadaniabiezacezzakresuadministracji
rzadowejorazinnezadaniazleconeustawami
realizowaneprzezpowiat 142000 142000



         SPRAWOZDANIE

@  0 PRZYCHODACH, KOSZTACH

     I WYNIKU FINANSOWYM

       SPZZOZ W SIERPCU

         ZAIIkw2011r.

!@@



4700
Szkoleniapracownikowniebedacych
cztonkamikorpusustuzbycywilnej300 300

750 Administracjapubliczna 137965 1000 138965
75011 Urzedywojewodzkie 116965 116965

4010
Wynagrodzeniaosobowe
pracownikow 91463 91463

4040Dodatkowewynagrodzenieroczne8537 8537
4110Sktadkinaubezpieczeniaspoteczne13704 13704
4120SktadkinaFunduszPracy 3261 3261

75045 Kwalifikacjawojskowa 21000 1000 22000
3030

Roznewydatkinarzeczosob
fizycznych 9550 9550

4110Sktadkinaubezpieczeniaspoteczne900 900
4120SktadkinaFunduszPracy 150 150
4170Wynagrodzeniabezosobowe6000 1000 7000
4210Zakupmateriatowiwyposazenia1700 1700
4280Zakupustugzdrowotnych 700 700

4400
Optatyuzaadministrowanieiczynsze
zabudynki,lokaleipomieszczenia
garazowe 2000 2000

754
Bezpieczeristwopublicznei
ochronaprzeciwpozarowa26065312734762880007

75411
KomendypowiatoweParistwowej
StrazyPozarnej 26061312729762879107

3070
Wydatkiosoboweniezliczanedo
uposazenwyptacanezotnierzomi
funkcjonariuszom 10000 142000152000

4010
Wynagrodzeniaosobowe
pracownikow 21565 21565

4040Dodatkowewynagrodzenieroczne1833 1833

4050
Uposazeniezotnierzyzawodowychi
nadterminowychorazfunkcjonariuszy2066644 2066644

4060
Pozostatenaleznoscizotnierzy
zawodowychinadterminowychoraz
funkcjonariuszy 51976 99777 151753

4070
Dodatkoweuposazenierocznedia
zotnierzyzawodowychoraznagrody
rocznediafunkcjonariuszy172151 172151

4080

Swidaczeniapienieznewyptacane
przezokresrokuzotnierzomi
funkcjonariuszomzwolnionymze
stuzby 12572 12572

4110Sktadkinaubezpieczeniaspoteczne3533 3533
4120SktadkinaFunduszPracy 573 573

4180
Rownowaznikipienieznei
ekwiwalentydiazotnierzyi
funkcjonariuszy 103782 103782

4210Zakupmateriatowiwyposazenia42000 31199 73199
4220Zakusrodkowzywnosci 1277 1277
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 UCHWALANR ....^../....^..../ll
ZARZ4DU POWIATU W SIERPCUz dnia ....^..<42̂011r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwaty
w sprawie podziatu srodkow Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Osob
Niepelnosprawnych, przyznanych Powiatowi na realizacj^ zadan
z zakresu rehabilitacji zawodowej i spotecznej w 2011 roku

      Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998
o samorzadzie powiatowym (Dz. U. z 200 Ir. Nr 142, poz.1592 z pozn. zm.)
art. 35a ust. 1 i 3, art. 48 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r.
o rehabilitacji   zawodowej   i   spolecznej   oraz   zatrudnianiu   osob
niepelnosprawnych (Dz. U. z 201 Or. ?214, poz. 1407 z pozn. zm.) oraz @ 55
ust. 2 pkt 1, @ 60 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego z dnia 25 kwietnia
2002r. (Dz. U. Woj. Maz. z 2002 r. ?173, poz. 3826 z pozn. zm.) - uchwala
sie, co nastepuje:

                                  @1.
Wniesc pod obrady Rady Powiatu projekt uchwaly w sprawie podzialu
srodkow Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Osob Niepelnosprawnych,
przyznanych Powiatowi na realizacje zadan z zakresu rehabilitacji zawodowej
i spolecznej w 2011r.

                                  @1                                   2.
Wykonanie uchwaly powierza si^ Przewodniczacemu Zarzadu.

                                     @-^                                      3.
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.

Zarzad:
1. Jan Laskowski
2. Marek Gasiorowski
3. Slawomir Olejniczak
4. Wojciech Rychter
5. Krystyna Siwiec

- Przewodniczacy
- czlonek
- czlonek
- czlonek
- czlonek



                    UCHWALA NR ......... J..^.....J11
                     RADY POWIATU W SIERPCU

                         z dnia .................... 2011r,
w sprawie podziatu srodkow Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Osob
Niepehiosprawnych, przyznanych Powiatowi na realizacj^ 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 zatrudniamu
osob niepelnosprawnych (Dz. U. z 201 Or. Nr 214, poz. 1407 z pozn. zm.)
w zwiazku z art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorzadzie
powiatowym (Dz. U. z 2001r. 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 realizacje zadan z zakresu rehabilitacji zawodowej
i spolecznej w 201 Ir. przeznacza sie na realizacj? zadan wysokosciach:

Lp. Nazwa zadania   Limit
srodkow

dofmansowanie uczestnictwa w tumusach rehabilitacyjnych dia
dzieci i mtodziezy do 24 roku zycia 22 000 A

dofmansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych dia
uczestnikow projektu z @ Z wami dia was"

8 000 zl
dofmansowanie zaopatrzenia w sprzet rehabilitacyjny, przedmioty
ortopedyczne isrodki pomocnicze____________228 139 z\

se's^a*- a.<. ^A;-;-?^
                                    @^                                      2.

Wykonanie uchwaly powierza si? Zarzadowi Powiatu w Sierpcu.
                                   @ 3@

Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjecia.
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                                                                           Zaiqcznik Nr la

                                                          do ,.Procedury planowania i rekrutacji
                                                         pracownikow w Starostwie PovviatovvyiTi

                                                                               w Sierpcu"
                    _JQP^ stanowiska pracy

1. Stanowisko Naczelnik Wydzialu Komunikacji + Stanowisko pracy ds. nadzoru nad
    stacjami diagnostycznymi i jednostkami szkolacymi kierowcow. (w^aczone z uwasi

  _na_brak etatu   _ _
2. Podstawowa potrzeba stworzenia tego stanowiska:
- organizacja pracy i kierowanie zespotem pracownikow ds. komunikacji i transportu
- wydaw/anie decyzji w zakresie upowaznienia Starosty

 3. Zaieznosc sluzbowa:
                                Podlega Wicestaroscie

 4. Miejsce w stmkturze organizacyjnej
 '__ _  _         _    _ Naj^zelnik Wydzijilu Komunikacji
 5. Podstawowe obowiazki / Zakres czynnosci
 5.1 Obowiazki merytoryczne

     wlasciwe i terminowe realizowanie uchwal organow powiatu i aktow kierowania
    wewn-etrznego Starosty,

 - przygotowanie sprawozdan, ocen. analiz. biezacych informacji dia Starosty.
 - rozpatrywanie skarg i wnioskow i ich terminowe zaiatwianie,

    ustalenie zadan, zakresow. obowiazkow i odpowiedzialnosci dia pracownikow.
 - opracowania programow dzialan i zapewnienie ich realizacji,
 - przygotowanie projektow aktow prawnych Starosty, projektow uchwal i innych

    wnoszonych pod obrady Rady i Zarzadu Powiatu,
' - wykonywanie kontroli wewnetrznych i ocena pracownikow,

    zaopatrzenie wydzialu w niezbedne druki, dokumenty i tablice rejestracyjne,
 - przygotowanie niezbednych dokumentow i uchwal do zamowien public/nych,
 - kontrola dzialalnosci OSK i SKP
; - wydawanie uprawnien dia diagnost6\v i instruktorow, kontrola ich pracy,

    cofanie uprawnien dia instruktorow i diagnostow.
 5.2.   Obowiazki organizacyjno-administracyjne:
i - zapewnienie wlasciwej organizacji pracy oraz nadzor nad pra^'idlowyiTi

    i termmowym wykonywaniem zadan oraz przestrzeganiem dyscypliny pracy ,
 - usprawnienie organizacji, metod i form pracy Wydziatu,
 - podejmowanie przedsiewziec w celu ochrony tajemnicy paiistwowej i sluzbowej,
; - inicjowanie i Organizowanie szkolen dia pracownikow, podnoszenia kwalifikacji
 - dbalosc o wysoka wy^dajnosc i jakosc pracy przez pracownika-

    zapewnienie wlasciwych warunkow pracy,
 - ksztaltowanie zyczliwych stosunkow miedzyludzkich i zasad wspolzycia

    spotecznego.
    dbalosc o zachowanie terminowosci w zatatwianiu spraw w Wydziale.

 5.3.  Obowiazki finansowe:
 - czuwanie nad przestrzeganiem w^rsokosci pobieranych opiat skarbowych.

    przestrzeganie procedm- fmansowych przy zakupach,
 5.4.  Zarzadzanie personelem:Kierowanie praca wieloosobowej zaiogi w Wydziale Komunikacji.



3'^" - ^^ - ^
                      UCHWALANR ..^../..<2.^./2011

                     ZARZ^DU POWIATU w SIERPCU                         z dnia ...^../4<^2..2011 r.
w sprawie zawarcia porozumienia dot. uzyczenia Gminie Rosciszewo
nieruchomosci w miejscowosci Rzeszotary-Chwaly pod budowe ciagow pieszych

         Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie
powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z pozn. zm.) oraz art. 22 ust. 2, art.
19 ust. 2 pkt 3, ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007
r. Nr 19, poz. 115 z pozn. zm.) @ 60 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego z dnia
25 kwietnia 2002 r. ( Dz. Urz. Woj. Mazow. z   dnia 2 lipca 2002r.
?173, poz. 3826 z pozn. zm.) - uchwala sie, co nastepuje:

                                     @1.
1. Wyraza sie zgode na uzyczenie nieodplatne Gminie Rosciszewo na okres 10 lat
  nieruchomosci nr ewid. 81 i 218 polozonej w miejscowosci Rzeszotary Chwaly,
  bedacej    wlasnoscia^   Powiatu    Sierpeckiego    na    cele    okreslone
  w projekcie pn.: ,,Budowie ciagow pieszych w miejscowosci Rzeszotary-Chwaly"
  na warunkach ustalonych w "Porozumieniu" stanowiacym zaiacznik Nr 1 do
  niniejszej uchwaly.

2. Po uplywie okresu uzyczenia tj. po 10 latach, naklady w postaci ciagu pieszego
  poczynione na nieruchomosciach objetych uzyczeniem, pozostana_ na gruncie bez
  koniecznosci ich usuwania, zas Gmina Rosciszewo zrzeka sie prawa dochodzenia
  od Powiatu zwrotu rownowartosci tychze nakladow.

                                     @2.
Wykonanie uchwaly powierza si? Przewodniczacemu Zarzadu.

                                     @3.
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.

Zarzad:

Przewodniczacy Jan Laskowski
Czlonek Marek Gasiorowski
Czlonek Slawomir Olejniczak
Czlonek Wojciech Rychter
Czlonek Krystyna Siwiec



                                           /projekt/
                                    POROZUMIENIE

                                  z dnia ................ 2011 roku
   w sprawie uzyczenia przez Powiat Sierpecki Gminie Rosciszewo nieriichomosci o numerze

              ewidencyjnym 81, 218 polozonych w miejscowosci Rzeszotary Chwaly

zawarte na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz.U.
z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z pozn. zm.) pomiedzy:Gmin^ Rosciszewo z siedziba_przy ul. Armii Krajowej 1, 09-204 Rosciszewo reprezentowana przez:

              1. Jana Sugajskiego - Wojta Gminy
                 przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy -..................................................

dalej zwana^ Gmina^
aPowiatem Sierpeckim z siedzibaprzy ul. Swietokrzyskiej 2a, 09-200 Sierpc reprezentowanym przez:

              1. Staroste Powiatu - Jana Laskowskiego              2. Wicestaroste Powiatu - Marka Ga^siorowskiego                 przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Stanislawa Pijankowskiego,
dalej zwanym Powiatem

                         . . .               @L1. Przedmiotem porozumieniajest bezplatne uzyczenie Gminie Rosciszewo przez okres 10 lat od dnia
   podpisania niniejszego Porozumienia nieruchomosci nr ewid. 81 i 218 polozonej w miejscowosci
   Rzeszotary-Chwaly, bedacych wlasnoscia^ Powiatu Sierpeckiego, na cele zwiazane z projektem pn.
   "Budowa ciagow pieszych w miejscowosci Rzeszotary-Chwaly", bedacym na etapie ubiegania sie o
   przyznanie dofinansowania w ramach dzialania 313, 322, 323 "Odnowa i rozwoj wsi" Programu
   Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2007-2013.

                                               @2.
1. Powiat wyraza zgode, aby Gmina zrealizowala na dzialkach nr ewid. 81 i 218 ziokalizowanych w

   miejscowosci Rzeszotary-Chwaly na terenie gm. Rosciszewo, bedacych wlasnoscia; Powiatu
   Sierpeckiego, inwestycje pn. "Budowa ciagow pieszych w miejscowosci Rzeszotary-Chwaly".

2. Powiat powierza Gminie przygotowanie i realizacj^ inwestycji, o ktorej mowa w @ 1 w odniesieniu
   do dziatek nr ewid. 81 i 218 potozonych w miejscowosci Rzeszotary-Chwaly na terenie gm.
   Rosciszewo.

3. Gmina zobowiazuje sie do:
   a. pehiienia funkcji Inwestora inwestycji, o ktorej mowa w @ 1,
   b. przygotowania i przeprowadzenia procedur przetargowych celem wyboru Wykonawcy robot
   budowlanych zwiazanych z realizacja^ inwestycji, o ktorej mowa w @ 1.

                                               @3.
1. Strony ustalaja, iz warunkiem realizacji inwestycji, o ktorej mowa w @ 1 bedzie uzyskanie pomocy

   w ramach dzialania 313, 322, 323 "Odnowa i rozwoj wsi" Programu Rozwoju Obszarow
   Wiejskich na lata 2007-2013.

2. Wktad wlasny na realizacje projektu obejmujacego inwestycje, o ktorej mowa w @ 1 stanowic beda^
   srodki budzetu Gminy Rosciszewo



S^r. ^^ 6^, ^a-^

                     UCHWALA NR ...&i/..<(f.../2011
                   ZARZ^DU POWIATU W SIERPCU                       z dnia ..^. marca 2011 roku

w sprawie przyjecia planu finansowego projektu POKL.07.03.00-14-445/10
pn. Otwarte serca - przyjazny swiat. Warsztaty dia stowarzyszenia ,,Szansa
na zycie"

          Na podstawie art.32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku,
o samorzadzie powiatowym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z pozn. zm.)
art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z pozn. zm.) - uchwala sie, co nastepuje:

                                    @1.Przyjmuje sie plan finansowy wydatkow projektu POKL.07.03.00-14-445/10
pn. Otwarte serca - przyjazny swiat. Warsztaty dia stowarzyszenia ,,Szansa na
zycie" zgodnie z zaiacznikiem Nr 1 do niniejszej uchwaly.

                                    @2.
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia i obowiazuje w roku budzetowym
2011.

Zarzad:
Przewodniczacy
Czlonek
Czlonek
Czlonek
Czlonek

Jan Laskowski
Marek Ga_siorowski
Slawomir Olejniczak
Wojciech Rychter
Krystyna Siwiec
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,,Papierowe formy: grec. Kalissia, tec. Call's wyparty w czasach
najdawniejszych nazwe Kaliszcza". Oponentem naukowym w tej
etymologii wobec S. Rosponda jest S. Urbanczyk1, ktory pisze: ,,Kalisz
z rdz. stow. kal, por. pst. kal-b(btoto, bagno, brud, nieczystosc),
poszerzonego przyrostkiem -isz (ps. -isb). Katusz, Katuga, katuza,
kalisko (kahjza), kalega (kahjza)". ,,Przyrostek -isz budzacy
watpliwosci,   wystepuje  z   rzadka   w   nazwach   charakteru
topograficznego, jak Brodzisz (od brod), Grodzisz (od grod).
Rekonstrukcja nazwy w postaci kaliszcza (Rospond) mato
prawdopodobna. Pochodzenie iliryjskie jest teoretycznie mozliwe
(J. Pokorny)". Wedtug Rosponda: Jezeli S. Kozierowski wydzielH
rzekome nazwy mokrade^ na -isz, tj. Grodzisz, Brodzisz zamiast
Grodziszcze (dok. Grodis), Brodziszcze (dok. Brodis), to miedzy
innymi diatego, ze nie dostrzegt asymetrii morfotoponomastycznej
miedzy rdzeniem grodz - czy brodz - a przymiotnikiem - isz". Pochodny

                                  i ,przymiotnik funkcjonuje w postaci kaliski, co jest identyczne z formacja.
pochodna. od nazwy rowniez miasta nad Prosna^ oraz z nazwiskiem -
przymiotnikiem, ktorego nosicielem byt zmarty minister N Sz W i T.

      Rozwazaniom poddamy obecnie grupe nazw zwiazanych z
pierwotna. okolica^ szlachecka^. Podstawa^ w tej grupie jest nazwa
Szumanie, przeinaczona w mowie codziennej niektorych miejscowych
chtopow na Szymanie. Wraz z nazwa. macierzysta^ w parze wystepuje
jej cztony odrozniajace: Szumanie - Piory, -Gosliny, -Pusto+y.
Powyzsze nazwy sa. udokumentowane i w Spisie miejscowosci PRL, i
w SG: Spis miejscowosci PRL, s. 1130 Szumanie - Piory, ws, gromada
Skipia, Szumanie-Gosliny, ws, gromada Shjpia, Szumanie - Pustoty,
ws, gromada Jezewo; SG, t. XII, s. 71 Szumanie Psiory al. Piory, ws
drobnych wtascicieli nad rz. Sierpienica., pow. ptocki, gm. Majki, par.
' Stownik starozytnosci stowianskich, t. n, cz. II I-K, Warszawa 1964, s. 353.



Zai^cznik nr 1Do UCHWALY Nr 67./13/2011
ZARZADU POWIATU W SIERPCUz dnia 23 lutego 2011 r.

WYKAZ UPRAWNIONYCH PODMIOTOW KTORE ZLOZYLY
OFERTY CENOWE NA PRZEPROWADZENIE BADANIA
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPZZOZ W SIERPCU ZA 2010
ROK.

1. Biuro Bieglego Rewidesita ,,Ekspertyza" w Gostyninie
     ul. Czapskiego 11A/27, 09-500 Gostynin     Cena netto: 6.000 zl plus podatek VAT
     Przewidywany termin wykonania - do 31.03.2011 r.     Dokladny termin realizacji i warunki fmansowe ewentualnego zlecenia
     zastana, uzgodnione niezwiocznie po potwierdzeniu zainteresowania
     niniejsz^oferta.
     Biegly rewident przewidziany do przeprowadzenia badania: Stanislawa
     Redlinska posiadajaca doswiadczenie w badaniu zakladow opieki
     zdrowotnej - bada takie podmioty od 2004 roku.

2. Biuro Badan Bilasssow i Ustug Finansowo-Ksiegowych
,,Ekspert" Sp. z o.o. Ciechaiiowie      ul. Powstancow Warszawskich 12, 06-400 Ciechanow

      Cena netto: 6.800 zt plus podatek VAT      Termin realizacji do 15.04.2011 r.
      Badanie byloby przeprowadzone w dwoch etapach: etap I - wstepne
      prace rewizyjne w okresie uzgodnionym z jednostka, etap II -
      ostateczne prace rewizyjne w terminie 14 dni po przedstawieniu
      do badania kompletnego sprawozdania finansowego.

3. Ekspert-Fin Biegli Rewidend Sp. z o.o. w Plocku      ul. Kwiatka 41/1, 09-400 Plock.
      Cena netto: 6.000 z5 plus podatek VAT      Termin wykonania badania, nie pozniej niz do 31.03o2011 r. a w razie
      gotowosci badanej jednostki moze ulec skroceniu do daty
      odpowiadajacej jednostce badanej.      W ramach zawartej umowy swiadcza^ nieodplatnie konsultacje
      i doradztwo w zakresie przedmiotu ich dzialalnosci przez okres
      12 m-cy od daty zawarcia umowy.



'^K<. C^^^^>. ^ y- <2^7-y

                     UCHWALA Nr ...@&/j@./ll
                  ZARZ^DU POWIATU W SIERPCU                   z dnia .^.<22^^<^&.......... 2011 r.

w sprawie przyjecia zasad i planu dofinansowania form doskonalenia
zawodowego nauczycieli szkol i placowek oswiatowych prowadzonych
przez Powiat Sierpecki

           Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca
1998r. o samorzadzie powiatowym (Dz. U. z 200 Ir. Nr 142, poz. 1592
- z pozn. zm.) w zwiazku z art. 70a ust. 2a ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. -
Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218,
Nr 220, poz. 1600 - z pozn. zm.) @ 7 Rozporzadzenia Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002r. w sprawie sposobu podzialu
srodkow na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiedzy
budzety poszczegolnych wojewodow, form doskonalenia zawodowego
dofmansowywanych ze srodkow wyodrebnionych w budzetach organow
prowadzacych szkoly, wojewodow, ministra wlasciwego do spraw oswiaty
i wychowania oraz szczegolowych kryteriow i trybu przyznawania tych
srodkow (Dz. U. Nr 46, poz. 430 ) oraz @ 55 ust. 2 pkt 1, @ 60 ust. 2 Statutu
Powiatu Sierpeckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2002, Nr 173, poz. 3826
z pozn. zm.)- uchwala sie, co nastepuje:

                                  @1.
Uchwala sie ,,Regulamin przyznawania doplat do czesnego studiujacym
nauczycielom szkol i placowek oswiatowych prowadzonych przez Powiat
Sierpecki" stanowiacy zaIacznikNr 1 do niniejszej uchwaly.

                                  @2-
1. Zatwierdza sie Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego
nauczycieli w szkolach i placowkach oswiatowych prowadzonych
przez Powiat Sierpecki na rok 2011, stanowiacy zaiacznik Nr 2 do niniejszej
uchwaly.
2. W porozumieniu z dyrektorami szkol i placowek oswiatowych ustala sie
maksymalna^ kwote dofinansowania doplaty do czesnego dia studiujacychnauczycieli za rok 2011 w wysokosci ..S.QO..... zl na osobe uprawniona^
(slownie: Q^nif'.?.t... zl).
3. W porozumieniu z dyrektorami szkol i placowek ustala sie,
ze dofinansowaniem w 201 Ir. beda^ objete nastepujace formy ksztalcenia
i specjalnosci:

            - studia podyplomowe dajace uprawnienia do nauczania
             drugiego przedmiotu w swojej placowce,

            - studia podyplomowe z zakresu nauczanego przedmiotu,
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co zaznacza przymiotnikowa forma Drobinska (od n. m. Drobin w pow.
ptockim). Pochodny przymiotnik uzywany jest w postaci drobiriski. Nie
dysponujemy historycznym dawnym zapisem nazwy Ossowa
Drobinska ani jej pochodna^ forma^ przymiotnikowa, Mozemy powotec
sie jednak na dzieto Zierhoffera1, gdzie widnieje zapis Drobnin
ekscerpowany z dawnego dokumentu, podobnie nazwa wsi Rzewnin,
dzis Rzewin k. Baboszewa w byfym powiecie ptonskim. Zatem
przeksztatoenie Drobnin s Drobin, Rzewnin s Rzewin ma charakter
fonetyczny. Nazwa Ossowa spokrewniona z omawiana^ wczesniej
Ossowka^ etymologicznie zwiazana jest z wyrazem Osowy - osinowy,
osikowy -ust. Nowogrodzkie, Na+eczow2. W roznych zrodtach
wystepuja, jak wczesniej stwierdzilismy, rozbieznosci w ksztatoie
graficznym pewnej nazwy w gromadzie Mochowo. I tak w Spisie
miejscowosci PRL, s. 1109 interesujaca nas nazwa widnieje w postaci
Su^kowo w cztonie utozsamiajacym, nie ma natomiast nazwy
potrzebnego nam cztonu odrozniajacego. W SG, t. XI, s. 574 zapisane
jest Sulkowo, ws nad rz. Skrwa, par. Ttuchowo, pow. lipnowski. Postac
Sutkowo jest odosobniona, bowiem i w moim materiale, i w pracy
S. Kozierowskiego DWW3 kroluje forma Sulkowo. Zastuzony badacz
nazw wielkopolskich probowa^ etymologizowac interesujaca nas
nazwe:4 ^Tyburki (Tyborki) a. Sulkowo, folw., par. Ttuchowo, pow.
lipnowski. GZD. Im. *Tybur, *Tyburek pewnie Tyburcy". Dodamy
jeszcze od siebie n.Tyburek z Kurowa w Lubelskiem. Chodzi tu o
nazwe  Sulkowo  -  Tyburki,  gromada  Mochowo.   Derywat
przymiotnikowy, czyli pochodny od nazwy miejscowosci przymiotnik
funkcjonuje w postaci tyburski. Ta formacja przymiotnikowa, w ktorej

 Nazwy miejscowe pohiocnego Mazowsza, Wroclaw 1957.2 SGP, t. n, s. 470.3 Badania nazw topograficznych na obszarze dawnej wschodniej Wielkopolski. P-Z i uzupehiienie, Poznan
PTPN 1928, s. 194.'^Tamze.


