
ZARZAD POWIATU
 w Sierpcu ul. Swi^tokrzyska 2 a

Biuro Rady i Zarzadu Powiatu                  Rok 2011

Nr sprawy elZ

SPRAWA
PROTOKOL NR 27.2011 Z POSIEDZENIA

  ZARZADU POWIATU W SIERPCU
   W DNIU 29 CZERWCA 2011 ROKU

Rozpocz^to 29 czerwca 2011 roku

Zakohczono 29 czerwca 2011 roku





11.Zapoznanie sie ze Sprawozdaniem z realizacji ,,Programu wspolpracy Powiatu
  Sierpeckiego z organizacjami pozarzadowymi, osobami prawnymi i innymi
  jednostkami orgamzacyjnymi, ktorych cele statutowe obejmuja. prowadzenie
  dziatalnosci pozytku publicznego na rok 2010.12.Ustosunkowanie sie do wniosku ztozonego na VII sesji Rady Powiatu
  w Sierpcu przez radnego Pana Sz. Jamiolkowskiego.

13.Zapoznanie sie z informacja. Powiatowego Urzedu Pracy w Sierpcu na temat
  bezrobocia w powiecie sierpeckim.14.Zapoznanie sie z wystapieniem pokontrolnym z kontroli przeprowadzonej
  w SP ZZOZ w Sierpcu.15.Zapoznanie sie z informacja. PCPR w Sierpcu na temat realizacji Programu
  Korekcyjno edukacyjnego dia sprawcow przemocy w rodzinie.

16.Przyjecie protokolow z posiedzen Zarzadu Powiatu w Sierpcu:
   1) Nr 18/2011 z dnia 7 kwietnia 2011 roku
  2) Nr 19/2011 z dnia 15 kwietnia 2011 roku

17.Sprawyr6zne.

Ad.pktl.Otwarcia posiedzenia dokonal Pan Jan Laskowski - Starosta Sierpecki witajac
bioracych udzial w posiedzeniu czlonkow Zarzadu oraz zaproszonych gosci.
Stwierdzil rowniez odpowiednie quorum do podejmowania prawomocnych uchwah

Ad pkt 2.Czlonkowie Zarzadu jednoglosnie przyjeli porzadek obrad Zarzadu Powiatu.

Ad. pkt 3.Pan Starosta poinformowal-, iz Naczelnik Wydziahl Geodezji i Gospodarki
Niemchomosciami wystapil z wnioskiem o podjecie uchwaty w sprawie przedluzenia
umowy uzyczenia niemchomosci stanowia^cych wlasnosc Powiatu Sierpeckiego na
okres od 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku /Wniosek stanowi
zaiqcznik nr 2 do niniejszego protokolu/.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Doradztwa, Oswiaty Rolniczej
i Nauki pozytywme odnosi sie do propozycji dzierzawy gruntow Zespolowi Szkol
Centrum Ksztalcenia Rolniczego w Studziencu naleza^cych do Powiatu. W kontekscie
dalszego korzystania z gruntow nalezacych do Powiatu - Ministerstwo proponuje
rozwazenie mozliwosci kontynuacji bezplamego uzyczenia przez szkole. Sugerowana
bowiem przez Powiat Sierpecki inna forma uzytkowania niniejszych gruntow,
poprzez platna^ dzierzawe, bylaby trudna do zrealizowania w biezacym roku,
poniewaz w planie wydatkow budzetowych na 2011 rok nie przewidziano srodkow
na tego rodzaju koszty. Ewentualne zaplanowanie wydatkow na ten eel moze
dotyczyc budzetu na 2012 rok.
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publicznych wydatki budzetu powiatu przyjete zostaty w podziale na dzialy
i rozdzialy klasyfikacji budzetowej z wyodrebnieniem wydatkow biezacych
i majatkowych. W wydatkach biezacych wyodrebnione zostaly wydatki na
wynagrodzenia i skladki od nich naliczane, dotacje oraz wydatki na obshige dhigu
publicznego oraz wydatki fmansowane z udzialem srodkow o ktorych mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.
W zwiazku z powyzszym majac na uwadze realizacje projektu nalezy dokonac zmian
w ukladzie wykonawczym realizacji projektu POKL.07.03.00-14-445/10 pn. Otwarte
serca - przyjazny swiat. Warsztaty dia stowarzyszenia ,,Szansa na zycie" dia celow
ewidencji ksiegowej.
 Czlonkowie Zarzadu po zapoznaniu sie z przedlozonymi dokumentami jednoglosnie
podjeli

                         UCHWAL^ Nr 123/20/11
    w sprawie zmiany planu finansowego projektu POKL.07.03.00-14-445/10

       pn. Otwarte serca - przyjazny swiat. Warsztaty dia stowarzyszenia
                               ,,Szansa na zycie"

            /Uchwala stanom zaiqcznik nr 5 do niniejszego protokolu/.

Ad. pkt 6. Glos zabral Pan Stanistaw Pijankowski - Skarbnik Powiatu, ktory przedstawil
projekt uchwafy w sprawie przekazania Radzie Powiatu w Sierpcu Sprawozdania
 finansowego Powiatu za 2010 rok.Zgodnie z art. 270 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
zarzad jednostki samorzadu terytorialnego przekazuje organowi stanowiacemu
jednostki samorzadu terytorialnego sprawozdanie finansowe jednostki samorzadu
terytorialnego w terminie do 31 maja roku nastepujacego po roku budzetowym.
 Sprawozdanie to sklada sie z:

      1) bilansu z wykonania budzetu jednostki samorzadu terytorialnego,
      2) lacznego bilansu samorzadowychjednostekbudzetowych,
      3) lacznego rachunku zyskow i strat samorzadowychjednostek budzetowych,
      4) lacznego zestawienia zmian w funduszu samorzadowych jednostek
      budzetowych.

W chwili obecnej - Komisja Rewizyjna organu stanowiacego jednostki samorzadu
terytorialnego ma komplet dokumentow do rozpatrzenia Sprawozdania finansowego,
Sprawozdania z wykonania budzetu wraz z opiniq. regionalnej izby obrachunkowej
o niniejszym sprawozdaniu oraz informacja o stanie mienia jednostki samorzadu
terytorialnego. Komisja Rewizyjna jest zobowiazana w terminie do dnia 15 czerwca
roku nastepujacego po roku budzetowym do przedstawienia organowi stanowiacemu
jednostki samorzadu terytorialnego wniosku w sprawie absolutorium dia zarzadu.
Wniosek w sprawie absolutorium komisji rewizyjnej podlega zaopiniowaniu przez
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SPRAWA
PROTOKOL NR 24.2011 Z POSIEDZENIA  ZARZ^DU POWIATU W SIERPCU   W DNIU 8 CZERWCA 2011 ROKU

Rozpocz?to 8 czerwca 2011 roku
Zakoriczono 8 czerwca 2011 roku



 ZDP w Sierpcu -wraz z wnioskiem Wojta Gminy Mochowo stanowi zaiqcznik nr 9 do
 niniejszego protokolu/.
 Pan A.Obrebski p.o Kierownika ZDP w Sierpcu wyjasni-t, ze w budzecie Zarzadu
 Drog Powiatowych w Sierpcu na rok 2011 nie zostaly zabezpieczone srodki
 fmansowe na wykonanie tego typu inwestycji. Jednakze Pan Kierownik nadmienil, ze
 w II polroczu 2011 roku planowany jest zakup koparko-ladowarki dia potrzeb
 Zarzadu Drog Powiatowych w Sierpcu. Wowczas bylaby mozliwosc wykopania
 rowu przydroznego na dhigosci 400 mb przy drodze powiatowej nr 3764W Obreb -
 Kotarczyn.
 Zarzad Powiatu dokonujac analizy mozliwosci wykonania chodnika przy drodze
 powiatowej nr 3764 Obreb - Kotarczyn na dmgosci 500 mb i wykopania rowu
 przydroznego na dhigosci 400 mb uznal, ze wykonanie niniejszej inwestycji nie
 zostalo ujete w planie inwestycji na rok 2011, a co za tym idzie nie zostaly
 zabezpieczone srodki fmansowe na niniejszy eel. Jednakze jezeli zostanc[
 wygospodarowane oszczednosci z inwestycji prowadzonych na terenie Gminy
 Mochowo i Pani Wojt wyrazi chec wspoffinansowania budowy chodnika przy drodze
 powiatowej nr 3764 Obreb - Kotarczyn, wowczas Zarzad Powiatu w Sierpcu
 ponownie rozpatrzy realizacje mniejszej inwestycji w II polowie 2011 roku.
 Zarzad Powiatu w Sierpcu zdaje sobie sprawe, iz wszelkie inwestycje
 a zwiaszcza drogowe smzq. bezpieczehstwu i poprawie jakosci zycia oraz sa^ jak
 najbardziej wskazane w naszym Powiecie. Pomimo wielu juz modemizacji
 i nowych inwestycji, w dalszym ciagu potrzeby w tym temacie sa^ ogromne. W wielu
 dzialaniach Powiat chce  scisle wspolpracowac z sa^siednimi gminami
 w oparciu o partnerstwo. W roku 2011 w ramach wygospodarowanych oszczednosci
z realizowanych inwestycji w zwia^zku z sukcesywnie naplywaj^cymi wnioskami -
na terenie Gminy Mochowo zostala juz zaplanowana przebudowa drogi powiatowej
nr 3720W Mochowo - Gozdowo oraz wybudowanie kolektora deszczowego przy
drodze powiatowej nr 3715W Ligowo- Mochowo w m. Malanowo Stare.
Ad. pkt 9.Pan Starosta przedstawil wniosek z Wydzialu ORS w sprawie nieodplatnego
zamontowania monitora w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sierpcu /Wniosek
stano-wi zaiqcznik nr 10 do niniejszego protokolu/.
Gtos zabrala Pani R.Bedzikowska inspektor w wydziale ORS ktora wyjasnila,
ze na monitorze ukazywalyby sie informacje dotyczace biezacych spraw urzedu oraz
prezentacje przedsiebiorstw z terenu Powiatu Sierpeckiego. Informacje wyswietlane
bylyby w blokach ok 10 minutowych i powtarzane bylyby cyklicznie w godzinach
pracy Urzedu. Zgodnie z przedstawionym projektem umowy przez firme P.H.U
MEDIA PTV Violetta Banaszak z siedziba.w Poznaniu - Starostwo:

      1)poniosloby koszty energii elektrycznej zuiytej podczas eksploatacji
      monitora,
      2)przygotowywatoby trwajacy od 2 do 3 minut spot informacyjny w postaci
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do literatury; pismienniczy @:1, Jezyk literacki @ jezyk warstw
wyksztatoonych @2.

     Po przedstawieniu zagadnien terminologicznych uwage nasza.
skupimy na analizie formaqi przymiotnikowych. Do przymiotnikow
utworzonych formantem -ski nalezy formacja pochodna od nazwy
miejscowosci Wiechciejewo: Spis miejscowosci PRL, s. 1210
Wiechciejewo, ws, gromada Jezewo (wedhjg tego zrodte jest to jedyna
taka nazwa w Polsce); SG, t. XIII, s. 297 Wiechciejewo, ws i fol. nad
rzeka^ Sierpienica, pow. sierpecki, gm. Kossemin, par. Jezewo.
W wieku XVI przymiotnik utworzony od tej nazwy mia^ postac inna,
mianowicie wiechecki: @...in Sulenczicze in campo sub K. a gran.
Krajewska ad gran. Wiecheczka" - Kessicze (1596)3.DzisieJsza,
wspotozesna formaq'a utrwalite sie w postaci wiechciejewski,
vechceiesl<i.       />     W odmienny sposob tworzone byfy przymiotniki historyczny i
wspotczesny gwarowy pochodne od nazwy Kosenice: Spis
miejscowosci PRL, s. 519 Kossenice, os., gromada Goleszyn, SG,
t. IV, s. 470 Kossenice, folw. nad rzeka^ b. n., pow. sierpecki, gm.
Biatyszewo, par. Goleszyn. Ze schytku XVI w. pochodzi zapis formaqi
przymiotnikowej   pochodnej   od  wyzej  wymienionej  nazwy,
najdawniejszy, Jakim dysponujemy: @in Dziembakowo in campo sub
Vasino pessula a via Koszinska ad torrentem Wasinski; in eodem, na
przeczach ad gran. Koszinska - Kosinice (Kossenice) (1596).4 Forma
gwarowa utrwalite sie w postaci kosenicfa i kosemsl^i. Zaskakuje na
pierwsze wrazenie kosemski, poniewaz brzmi identycznie Jak formacja
utworzona od nazwy miejscowosci Kosemin. Wyt^umaczenie
' Tamze, t. IV L - Nie, Warszawa 1962, s. 169.
2 Tamze, t. ffl H - K, Warszawa 1961, s. 423.
3 Stownik historyczno-geograficzny sredniowiecznego Mazowsza pod redakqa^A. Wolffa (Kessicze),
kartoteka.4 Tamze, Kosinice (Kossenice) - 1596.



 zaiqcznik nr 12 do niniejszego protokolu/.
 Pan W.Rychter chcialby sie dowiedziec, czy istnieje mozliwosc opracowania
 regulamm podzialu srodkow dia organizacji pozytku publicznego?
 Pan Z.Czajkowski Naczelnik Wydzialu ORS wyjasnil, ze ustawa o dzialalnosci
 pozytku publicznego nie dopuszcza mozliwosci opracowania zasad, czy tez
 regulaminu podziahl srodkow dia organizacji pozytku publicznego. Wszystkie
 informacje wedhig ktorych oferty sa^ oceniane,   znajduja. sie w ogloszeniu
 o konkursie. Kazda z organizacji ma prawo ziozenia oferty na zdanie, ktore miesci sie
 wjej dzialalnosci statutowej.
 Na posiedzenie Zarzadu Powiatu przybyt Pan Marek Gasiorowski Wicestarosta
 Sierpecki.
 Pan S.Olejniczak uwaza, ze przy podziale srodkow finansowych dia danych
 organizacji pozytku publicznego nalezaloby uwzgledniac znaczenie organizowanych
 imprez.
 Pan Starosta nadmienil, ze przy opracowywaniu na rok 2012 ,,Programu wspolpracy
 Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarzadowymi, osobami prawnymi i innymi
 jednostkami organizacyjnymi, ktorych cele statutowe obejmuj^. prowadzenie
 dzialalnosci pozytku publicznego" - wydzial do ktorego kompetencji   nalezy
 prowadzenie spraw zwiazanych z realizacji zadan publicznych Powiatu Sierpeckiego
 przez organizacje pozarzadowe zostal zobowiazany do dokonania analizy podziahl
 srodkow finansowych w danych priorytetach.

 Ad. pkt 12. Pan Starosta przedstawil wniosek radnego Pana Sz. Jamiolkowskiego ztozony na
 VII sesji Rady Powiatu w Sierpcu / Wniosek stanowi zaiqcznik nr 13 do niniejszego
 protokolu/.
 Pan Starosta przedstawil- projekt odpowiedzi, ktory uwzglednia wszelkie aspekty
 formaino - prawne odnosnie poniesionych kosztow przez Zarzad Powiatu w zwiazku
 z ogloszeniem    o naborze na stanowisko Kierownika Krytej Plywaini
w Sierpcu - o nastepujacej tresci:
Zgodnie z zasadami nabom okreslonymi w ustawie z dnia 21 listopada 2008 roku
o pracownikach samorzadowych nabor kandydatow na wolne stanowiska urzednicze
w tym kierownicze stanowiska urzednicze jest otwarty i konlcurencyjny. W zwiazku
z powyzszym zgodnie z art. 13 ww. ustawy ogloszenie o konkursie na stanowisko
Kierownika Krytej Plywaini w Sierpcu umieszczone zostato w Biuletynie Informacji
Publicznej, o ktorym mowa w ustawie o dostepie do informacji publicznej oraz na
tablicy informacyjnej w jednostoe, w ktorej jest prowadzony nabor. Jako organ
wladzy publicznej - Starostwo Powiatowe w Sierpcu jest obowiazane do
prowadzenia publikatora teleinformatycznego tj. BIP w celu powszechnego
udostepniania informacji publicznej, co stanowi krok do uzyskania przez wszystkich
spojnej, pemej i adekwatnej informacji publicznej. W zwiazku z powyzszym Zarzad
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      Ad.pkt15.      Cztonkowie Zarzadu Powiatu w Sierpcu zapoznali sie z informacja PCPR w Sierpcu
      dotyczacq. realizacji programu korekcyjno- edukacyjnego dia sprawcow^ przemocy
      w rodzinie - nie wnoszac uwag /Informacja o realizacji programu korekcyjno-
      edukacyjnego dia sprawcow przemocy w rodzinie stanowi zaiqcznik nr 16 do
      niniejszego protokolu/.

      Ad.pkt16.      Czlonkowie Zarzadu Powiatu jednoglosnie przyjeli:
            1) Protokol z posiedzenia Zarzadu Powiatu w Sierpcu Nr 18/2011 z dnia
            7 kwietnia 2011 roku,
            2) Protokol z posiedzenia Zarzadu Powiatu w Sierpcu Nr 19/2011 z dnia
            15 kwietnia 2011 roku.

^ Ad. pkt 17 Sprawy rozne.      W sprawach roznych Pan Starosta przedstawil nastepujace pisma:
            1) z Mazowieckiego Zarzadu Drog Wojewodzkich w Warszawie w sprawie
            zmiany kategorii drogi powiatowej /Pismo stanowi zaiqcznik nr 17 do
            niniejszego protokolu/.
            W zwiazku z uzgodnieniami w niniejszej sprawie z Radca^ Prawnym Panem.
            J.Trochimczykiem na najblizszym posiedzeniu Zarzadu Powiatu zostanie
            przedstawiony wniosek w sprawie wystapienia przez Zarzad Powiatu do
            Mazowieckiego Zarzadu Drog Wojewodzkich w Warszawie odnosnie zmiany
            kategorii drogi powiatowej.
            Przy uchwale Rady Powiatu z roku 2003 brak byto stosownych uzgodnien
            w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej, oraz brak bylo publikacji
            niniejszej uchwaly w Dzienniku Urzedowym Woj. Mazowieckiego, co
           powoduje brak zachowania odpowiedniej procedury prawnej.

^        W zwiazku z powyzszym nalezy podjac od nowa calcj. procedure jaka jest
           wymagana przy zaiatwianiu tego typu spraw.
           2) z Mazowieckiego Zarzadu Drog Wojewodzkich w Warszawie w sprawie
           budowy nowego odcinka drogi gminnej (ul.Witosa)  od ul. Ptockiej do
           skrzyzowania z nowym odcinkiem drogi wojewodzkiej oraz budowy nowego
           odcinka drogi wojewodzkiej nr 560 (ul. Plocka) do drogi krajowej nr 10
           /Pismo stanowi zaiqcznik nr 18 do niniejszego protokolu/,
           3) Marszalka Woj. Kujawsko - Pomorskiego w sprawie przebudowy drogi
           wojewodzkiej nr 539 na odcinku Blinno-Ligowo- Thichowo /Pismo stanowi
           zaiqcznik nr 19 do niniejszego protokolu/,
           4)    pismo    grupy    mieszkancow    rejonu    miasta    Sierpca
           w sprawie budowy obwodnicy Miasta Sierpca /Pismo stanowi zaiqcznik nr 20
           do niniejszego protokolu/,
           5) pismo z Wojewodzkiej Stacji Sanitamo-Epidemiologicznej w Warszawie
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    Lista obecnosci              cztonkow       Zarzqdu Powiatu w Sierpcuna posiedzeniu w dniu 27 kwietnia 2011 roku

Nazwisko i imi^

Jan Laskowski
Marek Gasiorowski
S+awomir Olejniczak
Wojciech Rychter
Krystyna Siwiec

Funkcja

  Starosta
Wicestarosta

  Cztonek
Cztenek
Cztonek


