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                       UCHWALA NR....y.5../...d^..../ll

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

w sprawie wyrazenia zgody na uczestnictwo Powiatu Sierpeckiego w roli
partnera na rzecz realizacji Projektu ^Sprawny samor^qd'^ realizowanego
w ramach Priorytetu V Dobre Rzqdzenie, Dzialania 5.2 Wzmocnieme potencjalu
administracji samorzqdowej, Poddziafania 5.2.1. Modemizacja zarzqdzania
w administracji samorzqdowej Programu Operacyjnego Kapital Ludzki.

      Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.
o samorzadzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 - z pozn. zm.)
w zwiazku z Uchwala Nr 22/III/10 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 grudnia 2010 r.
w sprawie upowaznienia Zarzadu Powiatu do zatwierdzenia projektow
konkursowych i systemowych zglaszanych przez Powiat Sierpecki na konkursy ofert
oglaszane w 2011 roku przez Mazowieckq, Jednostke Wdrazania Programow
Unijnych w ramach Programu Kapital Ludzki oraz Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Mazowieckiego 2007-2013, jak tez do wyrazenia zgody
na uczestnictwo Powiatu Sierpeckiego w roli partnera w projektach systemowych
i konkursowych zglaszanych przez inne podmioty na konkursy ofert oglaszane w
2011 roku przez Mazowieck^ Jednostke Wdrazania Programow Unijnych w ramach
Programu Operacyjnego Kapital Ludzki oraz Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Mazowieckiego 2007 - 2013 - uchwala sie, co nastepuje:

                                     @1.
   1. Wyraza sie zgode na uczestnictwo Powiatu Sierpeckiego w roli partnera na

      rzecz realizacji Projektu Sprawny samorzqd, realizowanego w ramach
      Priorytetu V Dobre Rzqdzenie, Dzialania 5.2 Wzmocnienie potencjalu
      administracji samorzqdowej, Poddzialania 5.2.1. Modernizacja zarzqdzania w
      administracji samorzqdowej Programu Operacyjnego Kapital Ludzki.

   2. Zakres partnerstwa okresia umowa partnerska stanowiaca zaiacznik
      do niniejszej uchwaly.

                                     @2.
Wykonanie uchwaly powierza sie Przewodniczacemu Zarzadu Powiatu.

                                     @3.
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.

                                                    (^~^ t    ^

Zarzad:                                            -^    / f   X
                                                        '^J^7

1. Jan Laskowski - Przewodniczacy Zarzadu          ...........................................

2. Marek Gasiorowski- Czlonek                    .......^^^,^^^^^77^'^^

3. Wojciech Rychter - Czlonek                          .................... ,/^a'................

4. Krystyna Siwiec - Czlonek                           .................. WW./............

                                                                m5. Slawomir Olejmczak - Czlonek                      ........................^.i/..................
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                    UCHWALA NR ..?2./...</3./2011

                   ZARZ4DU POWIATU W SIERPCU
                       z dnia .-^L?. lutego 2011 roku

w sprawie zmiany planu finansowego zadan z zakresu administracji
rzadowej oraz innych zadan zleconych odrebnymi ustawami.

          Na podstawie art.32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku,
o samorzadzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1592 z pozn. zm.)
art. 249 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o fmansach
publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z pozn. zm.)- uchwala sie, co nastepuje:

Zmienia sie plan finansowy wydatkow na zadania biezace z zakresu
administracji rzadowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez
powiat na 2011 rok, zgodnie z zaiacznikiem Nr 1 do niniejszej uchwaly.
Plan wydatkow po dokonanych zmianach wynosi 5 066 996 zl.

                                 & '?
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia i obowiazuje w roku
budzetowym 2011.

Zarzad;

Przewodniczacy

Czlonek
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Czlonek
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Slawomir Olejniczak

Wojciech Rychter

Krystyna Siwiec



Uzasadnienie

UCHWALA NR 73/13/2011

ZARZ4DU POWIATU W SIERPCU

z dnia 23 lutego 2011 roku

w sprawie zmiany planu finansowego      A                                               -J     fl.                                                         CT

      rzadowej oraz innych zadan zleeoi
zadan z zakresu administracji
iych odrebnymi ustawami a/                         L          i/

W dniu 24 stycznia 2011 roku Naczelnik Wydzialu Geodezji i Gospodarki
Nieruchomosciami zwrocil sie z prosba^ do Zarzadu Powiatu o dokonanie zmian
w planie wydatkow w Dziale 700, Rozdzial 70005 polegajacych na
zmniejszeniu wydatkow w @ 4300 - zakup usiug pozostalych o kwote 17 200 zl,
a zwiekszeniu wydatkow w @ 4590 - kary i odszkodowania wyplacane na rzecz
osob fizycznych o kwot^ 17 200 zl. Srodki te zostanq_przeznaczone na
odszlcodowania za przejete grunty na drog^ wojew6dzkq_.

SKARBNIK POWIATU
    ^/^<^

 Stanis/aw Pijankowski

 Zaiacznik Nr 1 do uchwaly Nr 73/13/2011
 Zarzadu Powiatu z dnia 23 lutego 2011

SKARBNIK POWIATU
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Umowa partnerska na rzecz realizacji Projektu
             Sprawny samorzad

Umowa partnerska na rzecz realizacji Projektu Sprawny samorzad w ramach Programu
Operacyjnego Kapitat Ludzki wspotfinansowanego z Europejskiego Funduszu Spotecznego, zwana
dalej ,,umowa", zawarta na podstawie art. 28 a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 Nr 84, poz. 712, z pozn. zm.) w dniu 26 stycznia 2011r.

miedzy:

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej- Centrum Mazowsze
z siedziba w Warszawie (01-552), Plac Inwalidow 10, zarejestrowana w rejestrze stowarzyszeh,
innych organizacji spotecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zaktadow opieki zdrowotnej
prowadzonym przez Sad Rejonowy dia m.st. Warszawy Wydziat Gospodarczy Krajowy Rejestr
Sadowy za numerem 0000052000,
reprezentowana przez
Paniq Iren^ Peszko- Dyrektora FRDL - Centrum Mazowsze zwanq dalej Liderem Partnerstwa

 xxx z siedziba w xxx, ul.xxx reprezentowana przez

zwana dalej Partnerem nr 6

                                              @1

                                        Zakres umowy

 1.   Ustanawia sie partnerstwo na rzecz realizacji Projektu Sprawny samorzad, realizowanego w
     ramach Priorytetu V Dobre Rzadzenie, Dziatania 5.2 Wzinocnienie potencjatu administracji
     samorzadowej, Poddziafania 5.2.1. Modernizacja zarzadzania w administracji samorzadowej
     Programu Operacyjnego Kapitat Ludzki, zwanego dalej ,,Projektem".

2.  Strony umowy stwierdzaja zgodnie, ze wskazane w ust. 1 Partnerstwo zostato utworzone w celu
     realizacji Projektu, ktorego opis stanowi wniosek o dofinansowanie o numerze KSI
     POKL.05.02.01 -00-243/09.

3.  Umowa okresia zasady funkcjonowania Partnerstwa, zasady wspotpracy Lidera Partnerstwa
     i Partnerow oraz wspotpracy miedzy Partnerami przy realizacji Projektu, o ktorym mowa w ust. 1.

4.  Okres realizacji Projektu jest zgodny z okresem wskazanym we wniosku i dotyczy realizacji
     zadan w ramach Projektu.

                                             @2.

                                 Odpowiedzialnosc Partnerow

Strony umowy ponosza Odpowiedzialnosc za prawidtowa realizacj? umowy o dofinansowanie
Projektu, ktora zostata zawarta przez Lidera Partnerstwa z Instytucja Posredniczaca / Instytucja
Wdrazajaca (Instytucja Posredniczaca ll stopnia).

                                             @3.

         Projekt ,,Edukacja ktuczem do sukcesu" wspoffinansowany
ze srodkow Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spotecznego



KAPlTAfc LUDZKI      ^                    f'"    "^"S
NAROOOWASTOTEGIASPOJNOSCI        @ @S^SK:          5351(6^30          ^   ,.^       FUNDU5Z SPOtECZNY
KAPlTAfc LUDZKI

                                  Zakres odpowiedzialnosci Lidera

 1. Strony stwierdzaja zgodnie, ze Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej (zwana w dalszej czesci
 umowy FRDL) petni funkcje Lidera Partnerstwa odpowiedzialnego za:

 1) reprezentowanie Partnerow przed ^stytucja PosrodniczqGa / Instytucja Wdrazajaca (Instytucja
     Posredniczaca II stopnia);

 2) koordynowanie (w t'ym monitorowanie i nadzorowanie) prawidtowosci dzia+an Partnerow przy
     realizacji zadan, zawartych w Projekcie;

 3) zapewnienie udziatu Partnerow w podejmowaniu decyzji i realizacji zadan, na zasadach
     okreslonych w niniejszej umowie;

 4) wsparcie Partnerow w realizacji powierzonych zadan;

 5) zapewnienie sprawnego systemu komunikacji z Partnerami, oraz Instytucja Posredniczaca /
     Instytucja Wdrazajaca (Instytucja Posredniczaca II stopnia);

 6) zapewnienie prawidtowosci operacji finansowych, w szczegolnosci poprzez wdrozenie systemu
     zarzadzania i kontroli finansowej Projektu;

 7) pozyskiwanie, gromadzenie i archiwizacj? dokumentacji zwiazanej z realizacja zadan Partnerstwa;

 8) przedktedanie wnioskow o ptatnosc do Instytucji Posredniczacej / Instytucji Wdrazajacej (Instytucji
     Posredniczacej II stopnia) celem rozliczenia wydatkow w Projekcie oraz otrzymania srodkow na
     dofinansowanie zadan Lidera Partnerstwa i Partnerow;

 9) gromadzenie informacji o uczestnikach Projektu i ich przekazywanie do Instytucji Posredniczacej /
     Instytucji Wdrazajacej (Instytucji Posredniczacej II stopnia);

 10) informowanie Instytucji Posredniczacej / Instytucji Wdrazajqcej (Instytucji Posredniczacej II
     stopnia) o problemach w realizacji Projektu;

 11) prowadzenie rejestru udzielanej w ramach Partnerstwa pomocy publicznej na potrzeby
     monitorowania i kontroli zgodnosci z zasadami pomocy publicznej.

 12) Koordynacje dziatan partnerstwa na rzecz upowszechniania informacji o nim ijego celow.

 2.  Partnerzy upowazniaja Lidera Partnerstwa do reprezentowania Partnerstwa wobec osob trzecich
     w dziataniach zwiazanych z realizacja Projektu w tym do zawarcia w ich imieniu i na ich rzecz
     umowy o dofinansowanie Projektu z Instytucja Posredniczaca / Instytucja Wdrazajacq (Instytucja
     Posredniczqcq II stopnia). Zakres upowaznienia zostat okreslony w Petnomocnictwach dia Lidera
     Partnerstwa do reprezentowania Partnerow stanowiacych zatacznik nr 1 do niniejszej umowy.

3.  Lider Partnerstwa nie moze bez uzyskania uprzedniej zgody Rady Partnerstwa, akceptowac lub
     przedstawiac propozycji zmian zakresu Projektu lub warunkowjego realizacji.

                                                @4.

                                     Zakres zadan Partnerow

1.  Wskazani ponizej pelnia funkcje Partnerow Projektu. Oznacza to, ze wszyscy Partnerzy sq
    wspotrealizujqcymi Projekt, o ktorym mowa w @ 1 ust. 1 niniejszej umowy, odpowiedzialnymi za
     realizacje jednego lub kilku zadan okreslonych w Projekcie.

Partner nr 1 - Miasto Sokotow Podlaski

Partner nr 2 - Powiat Zurominski

Partner nr 3 - Miasto i Gmina Halinow

         Projekt ,,Edukacja kluczem do sukcesu" wspotfinansowany
ze srodkow Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spotecznego
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 Partner nr 4 - Starostwo Wegrowskie

 Partner nr 5- Miasto i Gmina Kozienice

 Partner nr 6 - x1||

 Partner nr 7 - Miasto Golub Dobrzyn

 Partner nr 8 - Powiat Brodnicki
                                             '

 Partner nr 9 - Miasto i Gmina Tuchola

 Partner nr 10 - Miasto i Gmina Gorzno

 Partner nr 11 - Zwiazek Powiatow Polskich

 2.  Strony ustalaja nastepujacy podziat zadan miedzy Partnerami:

 1) Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej jest odpowiedzialna za realizacje nastepujacych zadan

     okreslonych w Projekcie

 a) Zadanie 1 -Zarzadzanie Projektem

 b) Zadania 2-7 -zadania merytoryczne w projekcie

 2) Partnerzy  1-10  sa  odpowiedziaini  za  realizacje  nastepujacych  zadan  okreslonych

w Projekcie:

a) Uczestnicza w zadaniach merytorycznych jako beneficjenci i w zarzadzaniu jako cztonkowie Rady
    Partnerstwa

 b) Odpowiadaja za rekrutacje osob w swoich instytucjach

3) Partnernr11
Jest odpowiedzialny za realizacje zadania 8 (wdrazania systemu analiz samorzadowych) i 9 (badanie
jakosci ustug w JST).

3. Lider Partnerstwa i Partnerzy wykonuja samodzielnie przyjete na siebie zadania. Zlecanie czesci
    zadan podmiotom nie bedacym stronq umowy, zwanym dalej wykonawcami, moze dotyczyc
    jedynie czesci zadania powierzonego Partnerowi zgodnie z ust. 2, ktora nie moze bye wykonana
    bezposrednio przez Partnera lub w ramach wspotpracy miedzy Partnerami.

4. Wykonanie czesci zadania przez wykonawce wymaga uprzedniej zgody Lidera Partnerstwa
    wyrazonej na pismie na zasadach okreslonych w projekcie.

5. Partnerzy zapewniaja, ze wykonawcy bedq przestrzegac postanowien umowy oraz odpowiadaja
    przed Liderem Partnerstwa za wszelkie dziatania lub zaniechania wykonawcy jak za swoje
    dziatania lub zaniechania.

6. Zmiany w przydziale zadan do wykonania lub w zakresie i sposobie wykonywania powierzonego
    Partnerowi zadania wymaga jego zgody, wyrazonej na pismie.

                                                @5.

                                       Obowiqzki Partnerow

1. Strony umowy zobowiazane sa do :

1) aktywnego uczestnictwa i wspotpracy w dziataniach Partnerstwa majacych na celu realizacje
    Projektu, o ktorym mowa w @ 1 ust. 1;

         Projekt ,,Edukacja kluczem do sukcesu" wspotfinansowany
ze srodkow Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spotecznego



ZARZAD POWI

Bluro Rady i Zarzadu Powlatu
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SPRAWA
PROTOKOL NR 9/2011 Z POSIEDZENIA

  ZARZ^DU POWIATU W SIERPCU
  W DNIU 26 STYCZNIA 2011 ROKU

Rozpocz^to 26 stycznia 2011 roku

Zakoriczono 26 stycznia 2011 roku



                         PROTOKOL NR 9/11
                              Z POSIEDZENIA

                     ZARZ^DU POWIATU W SIERPCU
                         w dniu 26 stycznia 2011 roku

Przewodniczyt: Pan Jan Laskowski - Starosta Sierpecki
Protokolowala: Dominika Pawlowska - inspektor w Biurze Rady i Zarzadu Powiatu.

Na stan 5 czlonkow w posiedzeniu uczestniczylo 5 zgodnie z zataczona^ listq,
obecnosci, ktora stanowi za-lqcznik nr 1 do niniejszego protokolu.

Spoza grona czlonkow zarzadu w posiedzeniu uczestniczyli:
   1) Pani Agnieszka Malanowska - Sekretarz Powiatu,
   2) Pan Stanis-taw Pijankowski - Skarbnik Powiatu.
   3) Pan Zbigniew Czajkowski - Naczelnik Wydzialu Oswiaty Rozwoju i Spraw
   Spolecznych,
   4) Pan Artur Obrebski - p.o. Kierownika Zarzadu Drog Powiatowych w Sierpcu.

Porzadek posiedzenia:
   1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocnosci.
   2. Przyjecie porzadku obrad.
   3. Rozstrzygniecie konkursu na Kierownika Krytej Ptywaini w Sierpcu.
   4. Podjecie uchwafy w sprawie zatrudnienia na stanowisku kierownika Krytej

     Ptywaini w Sierpcu.
   5. Podjecie uchwaty w sprawie ustalenia skladu koordynujacego realizacje

     projektu konkursowego POKL.09.02.00-14-019/09 pn. ,,Zajecia pozalekcyjne
     zjezyka angielskiego i informatyki".

   6. Podjecie uchwa-ty w sprawie zawarcia aneksu nr 10 do umowy zawartej w dniu
      19 pazdziemika 2011 r. pomiedzy Zarzadem Powiatu w Sierpcu a Grupowa^
     Praktyka^ Pielegniarek ,,Zdrowa Szkola" s.c. w Sierpcu.

   7. Podjecie uchwafy w sprawie przeprowadzenia analizy poniesionych w 2010
     wydatkow na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokosci srednich
     wynagrodzen oraz  sredniorocznej  struktury zatrudnienia nauczycieli
     na poszczegolnych stopniach awansu zawodowego w szkolach prowadzonych
     przez Powiat Sierpecki.

   8. Podjecie uchwaly w sprawie przedlozenia Radzie Powiatu w Sierpcu
     sprawozdania   z   wysokosci   srednich   wynagrodzen   nauczycieli
     na poszczegolnych stopniach awansu zawodowego w szkolach o placowkach
     prowadzonych przez Powiat Sierpecki w roku 2010.

   9. Zapoznanie   sie  z  informacja^ Wydzialu  Geodezji   i   Gospodarki
     Nieruchomosciami dotyczaca. czesci nieruchomosci stanowiacych wlasnosc
     Skarbu Panstwa znajdujacych sie w Studziencu, gm. Sierpc.



10. Podjecie uchwaly w sprawie zajecia stanowiska nt. Propozycji zamiany
  nieruchomosci bedacych w trwalym zarzadzie Zespolu Szkol Centrum
  Ksztalcenia Rolniczego w Studziencu na nieruchomosci Powiatu Sierpeckiego.

11. Zapoznanie sie z informacja^ZDP w Sierpcu nt. kosztow zakupu koparki.
12. Przyjecie protokolow z posiedzen Zarzadu Powiatu w Sierpcu:

     - Nr 7/2011 w dniu 13 stycznia 2011 roku ,
     - Nr 8/2011 w dniu 19 stycznia 2011 roku .

13. Sprawyrozne.

Ad. pkt1.
Otwarcia posiedzenia dokonal Pan Jan Laskowski - Starosta Sierpecki witajac
bioracych udziat w posiedzeniu czlonkow Zarzadu, Sekretarza oraz Skarbnika
Powiatu.
Stwierdzil rowniez odpowiednie quorum do podejmowania prawomocnych uchwal.

Ad pkt 2.
Pan Starosta zawnioskowal, aby z porzadku posiedzenia Zarzadu Powiatu, ktory
stanowi zafqcznik nr 2 do niniejszego protokotu zostal zdjety punkt 4 dotyczacy
podjecia uchwaly w sprawie zatrudnienia kierownika Krytej Plywaini w Sierpcu.
W  dniu  dzisiejszym  zostanie  przeprowadzona  rozmowa  kwalifikacyjna
z kandydatami spemiajacymi wymagania fon-nalne z ogloszenia o naborze na
Kierownika Krytej Plywaini w Sierpcu. Jednakze, z uwagi na koniecznosc
przeanalizowania koncepcji funkcjonowania KP w Sierpcu, ktore zostaly
zaproponowane przez kandydatow zasadnym byloby, aby czlonkowie Zarzadu mieli
czas na podjecie stosownej decyzji. Wobec powyzszego Pan Starosta zaproponowal,
ze w ciagu 3 dni zostanie zwolane posiedzenie Zarzadu Powiatu majace na celu
podjecie decyzji dotyczacej dokonania wyboru na Kierownika Krytej Plywaini w
Sierpcu.
Ponadto Pan Starosta zawnioskowal, aby do porzadku posiedzenia Zarzadu
Powiatu zostal wprowadzony pkt 7a dotyczacy wyrazenia opinii do ,,Planu Dzialania
Systemu   Panstwowego   Ratownictwa   Medycznego   dia   Wojewodztwa
Mazowieckiego", ktory bedzie obowiazywal od dnia 1 lipca 2011 roku. Stanowisko
w niniejszej sprawie musi zostac przedlozone Wojewodzie Mazowieckiemu
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 stycznia 2011 roku.
Pan Wicestarosta w zwiazku z punktem 5 dotyczacym podjecia uchwaty w sprawie
ustalenia skladu koordynujacego realizacje projektu konkursowego POKL 09.02.00-
14-019/09 pn. ,,Zajecia pozalekcyjne z jezyka angielskiego i infon-natyki" - ziozyl
wniosek formalny, aby niniejszy punkt zostal zdjety z dzisiejszego porzadku
posiedzenia Zarzadu Powiatu.
Na najblizsze posiedzenia Zarzadu zostanie przygotowany wykaz osob, ktore beda^



pracowaly w niniejszym projekcie. Termin realizacji projektu rozpoczyna sie
od 1 lutego 2011 roku i pierwszym etapem projektu jest rekrutacja osob, ktore beda^
braly udzial w projekcie. W zwiazku z powyzszym nie ma zadnych przeszkod
formalnych aby sklad zespolu koordynujacego zostal ustalony w pozniejszym
terminie.

Czlonkowie Zarzadu Powiatu jednoglosnie przychylili sie do propozycji zdjecia
z porzadku obrad:

      1) punktu 4 dotyczacego podjecia uchwaly w sprawie zatrudnienia na
      stanowisko Kierownika Krytej Plywaini w Sierpcu
      2) punktu 5 dotyczacego ustalenia skladu koordynujacego realizacje projektu
      konkursowego POKL 09.02.00-14-019/09 pn. ,,Zajecia pozalekcyjne z jezyka
      angielskiego i informatyki",

oraz wprowadzenia do porzadku obrad punkt 6a dotyczacego wyrazenia opinii
do ,,Planu Dzialania Systemu Panstwowego Ratownictwa Medycznego dia
Wojewodztwa Mazowieckiego", ktory bedzie obowiazywal od dnia 1 lipca 2011 roku

Wobec powyzszego porzadek posiedzenia Zarzadu Powiatu w Sierpcu dnia
26 stycznia 2011 roku, bedzie przedstawial sie nastepujaco:

     1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocnosci.
     2. Przyjecie porzadku obrad.
     3. Rozstrzygniecie konkursu na Kierownika Krytej Plywaini w Sierpcu.
     4. Podjecie uchwaly w sprawie zawarcia aneksu nr 10 do umowy zawartej
     w dniu 19 pazdziemika 2011 r. pomiedzy Zarzadem Powiatu w Sierpcu
     a Grupowa_Praktyk^Pielegniarek ,,Zdrowa Szkola" s.c. w Sierpcu.
     5. Podjecie uchwaly w sprawie przeprowadzenia analizy poniesionych w 2010
     wydatkow na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokosci srednich
     wynagrodzen  oraz  sredniorocznej  struktury  zatrudnienia nauczycieli
     na poszczegolnych stopniach awansu zawodowego w szkolach prowadzonych
     przez Powiat Sierpecki.
     6. Podjecie uchwaty w sprawie przedlozenia Radzie Powiatu w Sierpcu
     sprawozdania  z  wysokosci  srednich  wynagrodzen  nauczycieli  na
     poszczegolnych stopniach awansu zawodowego w szkolach o placowkach
     prowadzonych przez Powiat Sierpecki w roku 2010.
     6a. Podjecie uchwaly w sprawie wyrazenia opinii do ,,Planu Dzialania Systemu
     Panstwowego Ratownictwa Medycznego dia Wojewodztwa Mazowieckiego"",
     ktory bedzie obowiazywal od dnia 1 lipca 2011 roku.
     7. Zapoznanie sie z informacja^ Wydziahl Geodezji i Gospodarki
     Nieruchomosciami dotyczacy czesci nieruchomosci stanowiacych wlasnosc
     Skarbu Panstwa znajdujacych sie w Studziencu, gm. Sierpc.
     8. Podjecie uchwaly w sprawie zajecia stanowiska nt. Propozycji zamiany
     nieruchomosci bedacych w trwalym zarzadzie Zespolu Szkol Centrum



     Ksztalcenia Rolniczego w Studziencu na nieruchomosci Powiatu Sierpeckiego.
     9. Zapoznanie sie z informacja^ZDP w Sierpcu nt. kosztow zakupu koparki.
     10. Przyjecie protokolow z posiedzen Zarzadu Powiatu w Sierpcu:

       - Nr 7/2011 w dniu 13 stycznia 2011 roku
       - Nr 8/2011 w dniu 19 stycznia 2011 roku.

     11. Sprawy rozne.

Pan W.Rychter chcialby sie dowiedziec: jak sie przedstawia sprawa wnioskow
z ETIO?
Pan Wicestarosta powiedzial, ze zobowiazal Pana Z.Dumowskiego do
przygotowania informacji dotyczacej wnioskow w ramach ETIO. Ponadto Pan
Wicestarosta jest umowiony na rozmowe z koordynatorem projektu w ramach
niniejszego dzialania.

Ad. pkt 3.
Pan Starosta poinformowal, iz 2 kandydatow spelniajacych wymagania formalne
w ogloszeniu o naborze na stanowisko Kierownika Krytej Plywaini w Sierpcu
/Oferty 2 kandydatow stanowiq zaiacznik nr 3 do niniejszego protokolu/ zostalo
zaproszonych na dzisiejsze posiedzenie Zarzadu Powiatu - celem przeprowadzenia
rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzajacej znajomosc zagadnien problematyki rozwoju
sportu i rekreacji oraz obowiazujacych przepisow prawa /Protokol z przeprowadzonej
rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami spelniajqcymi wymagania formalne
na stanowisko Kierownika Krytej Plywaini w Sierpcu stanowi zaiacznik
nr 4 do niniejszego protokolu/.

Ad. pkt 4.
Pan Starosta poinformowal, ze Pan Naczelnik Wydzialu ORS wystapil z wnioskiem
o zajecie stanowi ska w sprawie dofmansowania swiadczen zdrowotnych z zakresu
medycyny szkolnej w szkolach, dia ktorych organem prowadzacym jest Powiat
Sierpecki /Wniosek stanowi zaiacznik nr 5 do niniejszego protokolu/.
Pan Skarbnik powiedzial, ze w chwili obecnej na dofmansowanie swiadczen
zdrowotnych z zakresu medycyny szkolnej w szkolach, dia ktorych organem
prowadzacym jest Powiat Sierpecki nie ma zabezpieczonych srodkow finansowych
w budzecie Powiatu Sierpeckiego na rok 2011. Stosowny wniosek Gmpowa Praktyka
Pielegniarek o dofmansowanie swej dzialalnosci winna ziozyc w terminie do dnia
25 pazdziemika 2010 roku tj. w momencie konstruowania budzetu Powiatu
Sierpeckiego na rok 2011. Ponadto Grupowa Praktyka Pielegniarek ma zawarty
kontrakt z Narodowy^m Funduszem Zdrowia na prowadzenie tego typu dzialalnosci,
a Powiat Sierpecki w niniejszym celu bezplatnie udostepnia gabinety w szkolach.
Wobec powyzszego czlonkowie Zarzadu Powiatu jednoglosnie postanowili, iz na
chwile obecna^ nie ma mozliwosci dofmansowania Grupowej Praktyki Pielegniarek
,,Zdrowa Szkola", gdyz nie zostaly zabezpieczone srodki fmansowe w budzecie na
rok 2011 na tego typu dzialalnosc .
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Grupowa Praktyka Pielegniarek ,,Zdrowa Szkola" powinna wystapic z wnioskiem
o dofmansowanie swej dzialalnosci w terminie do dnia 25 pazdziemika danego roku
tj. w momencie konstruowania budzetu na rok nastepny. Pismo o dofmansowanie
swiadczen zdrowotnych z zakresu medycyny szkolnej w szkolach wplynelo w dniu
 17 grudnia 2010 roku tj. po przyjeciu projektu budzetu przez Zarzad Powiatu.
Zarzad Powiatu uznal, iz zasadnym byloby aby w roku biezacym po I kwartale
-Grupowa Praktyka Pielegniarek wystapila z ponownym wnioskiem o fmansowe
wsparcie swej dzialalnosci, gdyz bye moze uda sie wygospodarowac pewne srodki
fmansowe na tego typu zadanie.

Ad. pkt 5, 6.
Pan Starosta poinformowal, iz Pan Naczelnik Wydzialu ORS wystapil z wnioskiem
o podjecie uchwal w sprawie:

      1)przeprowadzenia analizy poniesionych w 2010 roku wydatkow na
      wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokosci srednich wynagrodzen
      oraz sredniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczegolnych
      stopniach awansu zawodowego w szkolach prowadzonych przez Powiat
      Sierpecki;
      2)przedlozenia Radzie Powiatu w Sierpcu sprawozdania z wysokosci srednich
      wynagrodzen wynagrodzen nauczycieli na poszczegolnych stopniach awansu
      zawodowego w szkolach i placowkach prowadzonych przez Powiat Sierpecki
      w roku 2010.

/Wniosek stanowi zaiacznik nr 6 do niniejszego protokolu/

Pan Starosta dodal, ze Powiat Sierpecki dolozyl- w roku 2011 do funkcjonowania
oswiaty prawe 700.000 zl co jest wynikiem angazy i arkuszy organizacyjnych szkol.
W niektorych placowkach oswiatowych nauczyciele maja^ 30 nadgodzin w tygodniu.
Pan Wicestarosta powiedzial, ze nalezy w szkolach i placowkach oswiatowych
prowadzonych przez Powiat Sierpecki zaniechac sytuacji takich, ze np. sa^ tworzone
klasy 17-osobowe, gdyz to pociaga za soba^ duze konsekwencje fmansowe. Ponadto
przydzial nadgodzin nauczycielom w tak duzej iloscijest rowniez niedopuszczalny.
Pan Wicestarosta dodal, ze w najblizszym czasie odbedzie sie spotkanie
z dyrektorami szkol i placowek prowadzonych przez Powiat Sierpecki - celem
omowienia pewnych zaiozen do roku szkolnego 2011/2012.
Pan Naczelnik Wydziatu ORS wyjasnil, ze analiza poniesionych w 2010 roku
wydatkow na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokosci srednich
wynagrodzen       oraz       sredniorocznej       struktury       zatrudnienia
nauczycieli na poszczegolnych stopniach awansu zawodowego w szkolach
prowadzonych przez Powiat Sierpecki obrazuje, przy ktorym stopniu zatrudnienia
jakie ponoszone sq_ koszty fmansowe. Z niniejszego sprawozdania wynika,
ze w zadnej grupie awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkolach
i placowkach oswiatowych przez Powiat Sierpecki nie zachodzi koniecznosc
wyplaty dodatku wyrownawczego.



Czlonkowie Zarzadu po zapoznaniu sie z przedlozonymi dokumentami:
wskutek glosowania - za- 4

                   wstrzymujacych - 1
podjeli

                        UCHWALE Nr 43/9/11
       w sprawie przeprowadzenia analizy poniesionych w 2010 roku

wydatkow na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokosci srednich
          wynagrodzen oraz sredniorocznej struktury zatrudnienia

  nauczycieli na poszczegolnych stopniach awansu zawodowego w szkotach
                   prowadzonych przez Powiat Sierpecki

           /Uchwala stanowi zaiacznik nr 7 do niniejszego protokolu/.

wskutekjednoglosnego glosowania
podjeli

                         UCHWALE Nr44/9/ll
        w sprawie przedtozenia Radzie Powiatu w Sierpcu sprawozdania
        z wysokosci srednich wynagrodzen wynagrodzen nauczycieli na

    poszczegolnych stopniach awansu zawodowego w szkotach i placowkach
              prowadzonych przez Powiat Sierpecki w roku 2010

            /Uchwa.la stanowi zaiacznik nr 8 do niniejszego protokolu/.

Ad. pkt 6a.
Pan Starosta powiedzial, ze w zwiazku z pismem Wojewody Mazowieckiego
dotyczacym wyrazenia opinii do ,,Planu Dzialania Systemu Panstwowego
Ratownictwa Medycznego dia Wojewodztwa Mazowieckiego", ktory bedzie
obowiazywal od dnia 1 lipca 2011 roku - Wydzial ORS wystapil do Zarzadu Powiatu
z wnioskiem o wyrazenie opinii w powyzszej sprawie /Wniosek stanowi zaiacznik
nr 9 do niniejszego protokolu/.
Pan Naczelnik Wydzialu ORS nadmienil, ze stanowisko przedlozone Zarzadowi na
dzisiejsze posiedzenie zostalo opracowane wspolnie z Pania^ M.Kupniewsk^
Dyrektorem SP ZZOZ w Sierpcu oraz Pani^K.Szumskq_- pielegniarka.koordynujaca^
w Wojewodzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitamego w Plocku
- Oddzial w Sierpcu.
Zaproponowany przez Wojewode Mazowieckiego nowy plan organizacji ratownictwa
medycznego oparty na utworzeniu duzych rejonow operacyjnych grupujacych po
kilka powiatow zaklada polepszenie sprawnosci dzialania systemu poprzez



koncentracj? zarzadzania wieksza^ iloscia^ zespolow ratownictwa. W przypadkach
duzych zdarzen koncentracja duzych sil pod jednym kierownictwem moze ulatwic
kierowanie akcja^ ratownicza. Takie potrzeby wystepujq_ jednak sporadycznie.
Natomiast dia Powiatu Sierpeckiego wazna jest codziennosc. Nowy system ma
wiecej wad niz zaiet. Przede wszystkim odrywa system ratownictwa z obszaru
odpowiedzialnosci szpitali i zarazem samorzadow. Za system bezpieczenstwa w
powiecie odpowiada Starosta, ktorego pozbawia sie podstawowego narzedzia w
zarzadzaniu kryzysowym.
Pan Starosta dodal, ze generalnie ratownictwo medyczne nie dotyczy Powiatow,
natomiast do zadania Powiatu Sierpeckiego oraz Wojtow Gmin Powiatu Sierpeckiego
bedzie nalezalo wyznaczenie ladowisk na terenie danej Gminy. Niniejsze ladowiska
maja^byc zabezpieczone przez Ochotnicze Straze Pozame.

Wobec powyzszego czlonkowie Zarzadu Powiatu wyrazili negatywna^ opinie
do Planu Dzialania Systemu Panstwowego Ratownictwa Medycznego dia
Wojewodztwa Mazowieckiego podejmujacjednoglosnie

                          UCHWALE Nr 45/9/11
     w sprawie wyrazenia opinii do Planu Dzialania Systemu Panstwowego

          Ratownictwa medycznego dia Wojewodztwa Mazowieckiego
           /Uchwala stanowi zaiacznik nr 10 do niniejszego protokolu/.

Ad pkt 7.
Pan Starosta poinformowal, iz Pan Naczelnik Wydzialu Geodezji i Gospodarki
Nieruchomosciami zgodnie z wczesniejszym wnioskiem Zarzadu Powiatu
przygotowal informacje dotyczacy czesci nieruchomosci stanowiacych wlasnosc
Powiatu Sierpeckiego znajdujacych sie w Studziencu /Wniosek stanowi zaiacznik nr
11 do niniejszego protokolu/.
Pan Starosta dodal, ze racjonalnym rozdysponowaniem nieruchomosciami
stanowiacymi wlasnosc Powiatu Sierpeckiego, byloby ich przekazanie Gminie
Sierpc, ktorej zadaniem wlasnym - zgodnie z obowiazujacym prawem - jest m.in.
zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych ludnosci.
Wojt Gminy Sierpc jest wladny do wystapienia do Starosty Sierpeckiego
z wnioskiem o przekazanie nieruchomosci nalezacych do Powiatu na potrzeby
Gminy.
Wobec powyzszego czlonkowie Zarzadu upowaznili Pana Staroste do podjecia
rozmow z Wojtem Gminy Sierpc majacych na celu doprowadzenie do sytuacji, aby
Wojt Gminy Sierpc wystapil z wnioskiem do Starosty Sierpeckiego o przekazanie
Gminie    na wlasnosc mieszkan znajdujacych sie w miejscowosci Studzieniec
a nalezacych do Powiatu.



Ad pkt 8.
Pan Starosta poinformowal, iz Pani Dyrektor Zespolu Szkol Centrum Ksztalcenia
Praktycznego w Studziencu wystapila z wnioskiem o zamiane gruntow bedacych
w trwalym zarzadzie Szkoly na grunty nalezace do Powiatu Sierpeckiego
przedstawiajac propozycje dwoch wariantow.
W zwiazku z powyzszym Naczelnik Wydzialu Geodezji i Gospodarki
Nieruchomosciami wystapil z wnioskiem o zajecie przez Zarzad Powiatu stanowiska
w niniejszej sprawie /Wniosek stanowi zaiacznik nr 12 do niniejszego protokolu/.
Czlonkowie Zarzadu do przeanalizowaniu dokumentacji negatywnie zaopiniowali
propozycje zamiany nieruchomosci stanowiacych wlasnosc Skarbu Panstwa
bedacych w trwalym Zarzadzie Zespolu Szkol Centrum Ksztalcenia Rolniczego
w Studziencu na nieruchomosci nalezace do Powiatu jednoglosnie podejmujac

                          UCHWALENr 46/9/11
             w sprawie zajecia stanowiska nt. Propozycji zamiany

                 nieruchomosci bedacych w trwalym zarzadzie
         Zespolu Szkol Centrum Ksztalcenia Rolniczego w Studziencu

                      na nieruchomosci Skarbu Panstwa
            /Uchwala stanowi zaiacznik nr 13 do niniejszego protokolu/.

Pan Starosta nadmienial, ze sprawa dzierzawy gruntow nalezacych do Powiatu na
potrzeby gospodarstwa pomocniczego szkoly w Studziencu, nie jest jeszcze do konca
rozstrzygnieta. Pan Starosta rozmawial w niniejszej sprawie z Panem Nalewajkiem,
ktory w Ministerstwie Rolnictwa nadzoruje dzialalnosc szkol. Po naradzie, ktora ma
sie odbyc dnia 4 lutego 2011 roku z dyrektorami szkol prowadzonych przez
Ministerstwo Rolnictwa - zostanie przedstawione stanowisko w niniejszej sprawie.

Ad. pkt 9.
Pan Starosta poinformowal, iz zgodnie z wczesniejszym wnioskiem czlonkow
Zarzadu Powiatu - ZDP w Sierpcu przygotowal kalkulacje zakupu koparko -
ladowarki dia potrzeb jednostki /Pismo stanowi zaiacznik nr 14 do niniejszego
protokolu/.
Pan Starosta poinformowal, iz koszt zakupu nowej koparko-ladowarki oscyluje
w granicach 326.692,92 zl brutto. Przy zastosowaniu leasingu do zakupu niniejszego
urzadzenia, pierwsza rata wynosilaby 84.870.00 zl, natomiast kolejne raty
oscylowalyby w granicach 4.025,67 zl.
Czlonkowie Zarzadu uznali, ze zasadnym bylby zakup koparko - ladowarki w formie
lesingu. Ponadto stosowne srodku fmansowe na tego typu zadanie zostanq_
zabezpieczone w budzecie Powiatu na rok 2011.

Ad. pkt10.
Czlonkowie Zarzadu jednoglosnie przyjeli:

      1) Protokol Nr 7/11 z posiedzenia Zarzadu Powiatu w Sierpcu w dniu



      13 stycznia 2011 roku,                                                 .
      2) Protokol Nr 8/11 z posiedzenia Zarzadu Powiatu w Sierpcu w dniu

      19 stycznia 2011 roku.
Ponadto Pan Starosta przedstawil realizacje decyzji Zarzadu:
 1) Dnia 17 stycznia 2011 roku Starosta Sierpecki uczestniczyl w spotkamu Lokalnej
 Organizacji Turystycznej na ktorym ustalono, ze na poczatku kwietnia 2011 roku
 odbedzie sie Walne Zgromadzenie czlonkow stowarzyszenia, na ktorym zostana.
 zaproponowane zmiany w statucie. Ponadto zmiana statutu ma uwzgledniac, ze Rady
 Gmin i Rada Powiatu beda.mogly wytypowac swych 3 przedstawicieli do LOT-u. Po
 unormowaniu niniejszych spraw Zarzad Powiatu zadecyduje, czy Powiat bedzie
 placil skladke z tytulu czlonkostwa w niniejszej organizacji i w jakiej wysokosci.
 2) Pani Dyrektor Zespolu Szkol Centrum Ksztalcenia Rolniczego w Studziencu me

jest zainteresowana dzierzawa. gruntow nalezacych do Powiatu na potrzeby
gospodarstwa pomocniczego dzialajacego przy szkole na warunkach okreslonych

przez Zarzad Powiatu.
Wobec powyzszego bedzie zachodzila koniecznosc wydzierzawienia gruntow

w drodze przetargowej.
  3) Zostaly podjete dzialania majace na celu scentralizowanie zakupu paliw na

potrzeby wszystkich jednostek organizacyjnych Powiatu, ze wskazaniem jednego
 odbiorcy. W tym celu Wydzial Organizacyjno - Administracyjny zostal zobowiazany
 do wystapienia do wszystkich jednostek i placowek oswiatowych prowadzonych
 przez Powiat o udzielenie informacji: jakie koszty sa^ ponosza, w zwiazku z
 kupowanym paliwem. Przygotowane zestawienie stanowic bedzie podstawe do
 wszczecia w miesiacu  lutym 201 Ir. procedury zgodnie z Prawem Zmowien

 Publicznych.
 Ponadto zostanie wszczeta procedura przetargowa na zakup samochodu osobowego

 dia potrzeb Starostwa Powiatowego w Sierpcu.
  4) Zobowiazano ZDP w Sierpcu do wykonania dokumentacji projektowo -

 kosztorysowej na budowe kolektora odprowadzajacego wode w miejscowosci
 Malanowo Stare. Termin  realizacji dokumentacji I poh-ocze 2011 r. Termm

 wykonania kolektora III kwartal 2011 roku.
   5) Na najblizszym posiedzeniu Zarzadu Powiatu zostanie przedstawiona przez

 Wydzial ORS strategia promocji powiatu.

Ad. pkt 11. Sprawy rozne.
W sprawach roznych Pan Starosta przedstawil:

      1) Pismo Naczelnika Urzedu Skarbowego w Sierpcu dotyczace obowiazku
      skladania oswiadczen majatkowych /Pismo stanowi zaiacznik nr 15 do

     niniejszego protokolu/.
      2) Pismo Towarzystwa na rzecz rozwoju leczenia oparzen i chirurgii
      plastycznej /Pismo stanowi zaiacznik nr 16 do niniejszego protokolu/.
      Stowarzyszenie z siedziba, w Szpitalu Powiatowym SP ZOZ w Lecznej prosi



      o pomoc i fmansowe wsparcie. Z uwagi na ograniczone srodki fmansowe nie
      mozna wesprzec fmansowo dzialalnosci niniejszego stowarzyszenia. Wsparcie
      realizacji celu nalezacego do strefy zadan publicznych mozna uzyskac w
      ramach konkursu ofert dia organizacji pozarzadowych, ktorych cele statutowe
      obejmujq_prowadzenie dzialalnosci pozytku publicznego.
      3) Decyzje Panstwowego Wojewodzkiego Inspektoratu Sanitamego dotyczacy
      okreslenia nowego terminu wykonania wentylacji w kabinie solarium
      znajdujacej w KP w Sierpcu/Pismo stanowi zaiacznik nr 17 do niniejszego
      protokolu/.

Czlonkom Zarzadu Powiatu w Sierpcu - Pan A.Obrebski p.o. Kierownika ZDP
w Sierpcu przedstawil zaiozenia dokumentacji projektowo - kosztorysowej na
budowe siedzibyjednostki.
Z niniejszej dokumentacji wynika, ze calkowity koszt budowy budynku oscylowalby
w granicach 1.442.131,92 zl brutto.
Do niniejszego projektu zostaly wykonane 3 kosztorysy :

        -prace budowlane oscylowalyby w granicach - 1.016.617,47 zl

        -elektryka-131.664.67zl

        -sanitarka - 293.849,77 zl
W projekcie budzetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2011 zostalo zabezpieczone
500.000 zl na budowe siedziby ZDP w Sierpcu, gdyz Pan S.Markuszewski -
Kierownik ZDP w Sierpcu mial w planach wybudowanie stanu surowego budynku,
bez stolarki okiennej oraz bez pokrycia dachowego.
Pan Starosta powiedzial, ze nalezy podejsc racjonalnie do sprawy zwiazanej
z budynkiem siedziby ZDP w Sierpcu.
Wobec powyzszego Pan A.Obrebski - p.o. Kierownika ZDP w Sierpcu zostal
zobowiazany do przedstawienia Zarzadowi Powiatu jakie bed^koszty budowy nowej
siedziby jednostki biorac pod uwage sporzadzona^ dokumentacje projektowo-
kosztorysow^i podzial na etapy niniejszej inwestycji.
Zarzad Powiatu must znac konkretne kwoty niezbedne do wykonania zadania
etapowo, celem uwzglednienia srodkow fmansowych w budzecie Powiatu
Sierpeckiego w latach nastepnych, ktore rzeczywiscie obrazowalyby koszt
wykonania inwestycji.

Pan Starosta przedstawil czlonkom Zarzadu Powiatu wniosek Komisji Spraw
Spolecznych, Infrastruktury i Bezpieczenstwa Publicznego oraz Komisji Budzetu
i Promocji Powiatu, dotyczacy dokonania zmian w uchwale przedstawionej przez
Zarzad Powiatu - Radzie Powiatu. Komisja wnioskuje, aby w @ 3 pkt 1 projektu
uchwaly Rady Powiatu w sprawie zasad naliczania diet oraz zwrotu kosztow podrozy
przyslugujacych radnym Powiatu Sierpeckiego dodano zwrot ,,oraz w przypadku
braku mozliwosci skutecznego powiadomienia".
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