
ZARZAD POWIATt

 w Sierpcu ul. Swi$tokrzyska 2 a

Biuro Rady i Zarzadu Powiatu                  Rok

Nr sprawy 9

SPRAWA
PROTOKOL NR 13/2011 Z POSIEDZENIA

  ZARZ^DU POWIATU W SIERPCU
   W DNIU 23 LUTEGO 2011 ROKU

Rozpocz^to 23 Ivtego

Zakonczono 23 lutego



  opinii dia dzieci niewidomych i slabo widzacych, nieslyszacych i slabo
  slyszacych oraz dia dzieci z autyzmenio

8. Podjecie uchwaly w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizacje
  w 2011 roku zadan publicznych Powiatu Sierpeckiego przez organizacje
  pozarzadowe.

9. Podjecie uchwaly w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu
  projektu uchwaly w sprawie ustanowienia przez Rade Powiatu w Sierpcu
  reprezentantow Powiatu Sieipeckiego w Organizacji pn. Lokalna Organizacja
  Turystyczna "Nad Skrwa_i Sierpiennica".

10. Zapoznanie sie z informacja_dotyczaca_funkcjonowania w 2010 roku obiektow
  sportowych typu "Orlik 2012" prowadzonych przez inne jednostki samorzadu
  terytorialnego.

11. Zapoznanie sie z mformacja^ dotyczaca^ planowanych w 2011 roku imprez na
  obiekcie sportowym "Orlik 2012".

12. Zapoznanie sie z informacja^ dotyczaca^ planu remontow i modemizacji
  placowek oswiatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki w roku 2011.

13. Podjecie uchwaly w sprawie zmiany w planie wydatkow budzetu Powiatu
  Sierpeckiego na 2010 rok.

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

15. Przyjecie protokolow:
              1) z posiedzenia Nr 11/2011 Zarzadu Powiatu w Sierpcu w dniu
              71utego2011 roku,
              2) z posiedzenia Nr 12/2011 Zarzadu Powiatu w Sierpcu w dniu
              81utego2011roku.

16. Sprawyrozne.
   1) Omowienie koncepcji promocji powiatu,
   2) Omowienie zaiozen do Statutu Powiatu Sierpeckiego.

Ad. pkt1.
Otwarcia posiedzenia dokonal Pan Jan Laskowski - Starosta Sierpecki witajac
bioracych udzial w posiedzeniu czlonkow Zarzadu, Sekretarza i Skarbnika Powiatu.

Stwierdzil rowniez odpowiednie quorum do podejmowania prawomocnych uchwal.

Ad. pkt 2.
Pan Starosta zawnioskowal, aby do porzadku posiedzenia Zarzadu Powiatu, ktory
stancwi zaiqcznik nr 2 do mniej'szego protokolu, zostaly wprowadzone nastepujace

sprawy:
      1) w pkt 3a podjecie uchwaly w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu



      w Sierpcu projektu uchwaly w sprawie podzialu srodkow Panstwowego
      Funduszu Rehabilitacji Osob Niepelnosprawnych, przyznanych Powiatowi na
      realizacje zadan z zakresu rehabilitacji zawodowej i spolecznej w 2011 roku.
      2) w pkt 9a podjecie uchwaly w sprawie wyrazenia zgody na udzielenie
      zamowienia publicznego na dodatkowe roboty budowlane zwiazane
      z zadaniem pn. Remont dachu budynkow warsztatow szkolnych Centrum
      Ksztalcenia Praktycznego w Sierpcu.

Czlonkowie Zarzadu jednoglosnie przyjeli porzadek wraz z dodatkowo
zaproponowanymi punktami 3 a i 9a.

W zwiazku z powyzszym porzadek posiedzenia Zarzadu Powiatu w Sierpcu bedzie
przedstawial si^ nastepujaco:

     1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocnosci.
     2. Przyjecie porzadku obrad.
     3. Podjecie uchwaly w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu
     uchwaly dot. przyjecia rocznego sprawozdania z dzialalnosci Powiatowego
     Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu z rok 2010.
     3 a. Podjecie uchwaly w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu
     w Sierpcu projektu uchwaly w sprawie podzialu srodkow Panstwowego
     Funduszu Rehabilitacji Osob Niepelnosprawnych, przyznanych Powiatowi na
     realizacje zadan z zakresu rehabilitacji zawodowej i spolecznej w 2011 roku.
     4. Podjecie uchwaly w sprawie zawarcie porozumienia dot. uzyczenia Gminie
     Rosciszewo nieruchomosci w miejscowosci Rzeszotary- Chwaly pod budowe
     ciagow pieszych.
     5. Podjecie uchwaly w sprawie wyrazenia zgody na udzielenie zamowienia
     publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 3726W Ligowo-
     Sierpc na odcinku od skrzyzowania z droga^ wojewodzka, Nr 539
     w miejscowosci Ligowo do skrzyzowania z droga^ gminna^ na Kokoszczyn
     w 2011 roku .
     6. Podjecie uchwaly w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania
     sprawozdania finansowego SP ZZOZ w Sierpcu za 2010 rok.
     7. Podjecie uchwaly w sprawie wyrazenia zgody na wydawanie przez Zespol
     Orzekajacy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sierpcu orzeczen oraz
     opinii dia dzieci niewidomych i slabo widzacych, nieslyszacych i slabo
     slyszacych oraz dia dzieci z autyzmem.
     8. Podjecie uchwaly w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na
     realizacje w 2011 roku zadan publicznych Powiatu Sierpeckiego przez
     organizacje pozarzadowe.
     9. Podjecie uchwaly w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu
     projektu uchwaly w sprawie ustanowienia przez Rad? Powiatu w Sierpcu
     reprezentantow Powiatu Sierpeckiego w Organizacji pn. Lokalna Organizacja
     Turystyczna "Nad Skrwa^i Sierpiennica".



9a. Podjecie uchwaly w sprawie wyrazenia zgody na udzielenie zamowienia
publicznego na dodatkowe roboty budowlane zwiazane z zadaniem pn. Remont
dachu budynkow warsztatow szkolnych Centrum Ksztalcenia Praktycznego
w Sierpcu.
10. Zapoznanie sie z informacja^ dotyczaca^ funkcjonowania w 2010 roku
obiektow sportowych typu "Orlik 2012" prowadzonych przez inne jednostki
samorzadu terytorialnego.
11. Zapoznanie sie z mformacja,dotyczac^planowanych w 2011 roku imprez na
obiekcie sportowym "Orlik 2012" .
12. Zapoznanie sie z informacja_ dotyczaca^ planu remontow i modemizacji
placowek oswiatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki w roku 2011.
13. Podjecie uchwaly w sprawie zmiany w planie wydatkow budzetu Powiatu
Sierpeckiego na 2010 rok.
14. Podjecie uchwaly w sprawie zmiany planu fmansowego zadan z zakresu
administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych odrebnymi ustawami.
15. Przyjecie protokolow:

            1) z posiedzenia Nr 11/2011 Zarzadu Powiatu w Sierpcu w dniu
            7 lutego 2011 roku,
            2) z posiedzenia Nr 12/2011 Zarzadu Powiatu w Sierpcu w dniu
            8 lutego 2011 roku.

16. Sprawyrozne.
       1) Omowienie koncepcji promocji powiatu,
       2) Omowienie zaiozen do Statutu Powiatu Sierpeckiego.

       Ad.pkt 3.
       Pan Starosta poinformowal, iz Pani Agnieszka Gorczyca Kierownik PCPR
       w Sierpcu wystapila z wnioskiem o podjecie uchwaly w sprawie wniesienia pod
       obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwaly dot. przyjecia rocznego

4ft    sprawozdania z dzialalnosci PCPR w Sierpcu za rok 2010 /Wniosek stanowi
       zaiqcznik nr 3 do niniejszego protokohi./.
       Pan Wicestarosta chcialby sie dowiedziec: ile na terenie Powiatu Sierpeckiego
       funkcjonuje rodzin zastepczych?
       Pani A.Gorczyca Kierownik PCPR w Sierpcu powiedziala, ze na terenie Powiatu
       Sierpeckiego w roku 2010 funkcjonowaly 64 rodziny zastepcze, w ktorych
       umieszczonych zostalo 95 dzieci. Rodziny zastepcze dziela^ sie na rodziny
       spokrewnione z dzieckiem (na terenie powiatu sierpeckiego 59 rodzin), rodziny
       zastepcze niespokrewnione z dzieckiem (4 rodziny) oraz jedna rodzina zawodowa.
       Umieszczenie dziecka nastepuje na podstawie orzeczenia sadu rodzinnego. Rodziny
       zastepcze otrzymuja^ na wniosek, pomoc pieniezna^ na utrzymanie umieszczonego
       dziecka. Wysokosc miesiecznej pomocy dia rodziny zastepczej uwamnkowana jest
       od sytuacji dochodowej dziecka, jego wieku i stanu zdrowia. Do zadan wlasnych
       powiatu nalezy pokrywanie kosztow utrzymania dzieci z terenu powiatu,
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umieszczonych w rodzinach zastepczych, rowniez na terenie innego powiatu.
W sumie budzet dia rodzin zastepczych w roku 2010 byl zabezpieczony w wysokosci
1.022.267,00 zl i zostal zrealizowany w 88,4%.   To, ze srodki finansowe
przeznaczone dia rodzin zastepczych nie zostaly wykorzystane w 100% na
pokrywanie kosztow utrzymania dzieci z terenu powiatu, ktore zostaly umieszczone
w rodzinach zastepczych wynika z faktu , ze niemozliwe jest oszacowanie ile sad
rodzinny ustanowi rodzin zastepczych.
Pan W.Rychter   majac na uwadze realizacje obowiazku ustawowego, ktory
zobowiazuje powiaty do zapewnienia opieki i wychowania w formie zastepczej
opieki rodzinnej dzieciom pozbawionym czesciowo lub calkowicie opieki
rodzicielskiej- z uwagi na fakt, iz na terenie Powiatu Sierpeckiego funkcjonuje tyiko
jedna rodzina zawodowa - chcialby, aby Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Sierpcu medialnie rozpowszechnilo instytucje rodzicielstwa zastepczego na terenie
Powiatu.
Pani A.Gorczyca powiedziala, ze w podejmie dzialania majace na celu
rozpowszechnienie rodzicielstwa zastepczego na terenie Powiatu Sierpeckiego.
Pierwszym tego przejawem, bedzie zasygnalizowanie sprawy   rodzicielstwa
zastepczego w emitowanym w telewizji kablowej wystapieniu Kierownika PCPR
w Sierpcu, ktore bedzie poswiecone biezacej dzialalnosci jednostki.
Ponadto Pan Starosta dodal, ze ze strony Powiatu zostanie podjeta szeroka
wspolpraca z mediami lokalnymi i prasa, dzieki czemu bedzie mozliwosc
przekazania spoleczenstwu roznego rodzaju informacji dotyczacych dzialalnosci
Powiatu ijednostek organizacyjnych.

Czlonkowie Zarzadu po zapoznaniu sie z niniejszym projektem uchwaly jednoglosnie
podjeli

                  UCHWAL^NR 64/13/11
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwaty

       dot. przyjecia rocznego sprawozdania z dzialalnosci
 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu za rok 2010

     /Uchwala stanowi zaiacznik nr 4 do niniejszego protokolu/.

Ad.pkt 3a.
 Pan Starosta poinformowal, iz Pani Agnieszka Gorczyca Kierownik PCPR
 w Sierpcu wystapila z wnioskiem o podjecie uchwaly w sprawie wniesienia pod
 obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwaly w sprawie podzialu srodkow
 Panstwowego Fundusu Rehabilitacji Osob Niepelnosprawnych, przyznanych
 Powiatowi na realizacje zadan z zakresu rehabilitacji zawodowej i spolecznej
 w 2011 roku /Wniosek stanowi zaiacznik nr 5 do niniejszego protokolu/.



 Pani Agnieszka Gorczyca wyjasnila, ze Zarzad Panstwowego Funduszu
 Rehabilitacji Osob Niepelnosprawnych dokonal podzialu srodkow przewidzianych
 w planie PFRON na 2011 rok z przeznaczeniem na zadania na rzecz osob
 niepelnosprawnych nalezace do kompetencji samorzadow powiatowych na
 podstawie przepisow ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej
 i spolecznej oraz zatrudnianiu osob niepelnosprawnych. Podzialu srodkow
 przypadajacych  samorzadom  powiatowym  dokonuje  sie  na  podstawie
 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 13 maja 2003 roku w sprawie algorytmu
 przekazywania srodkow PFRON samorzadom wojewodzkim   i powiatowym.
 W zwiazku z powyzszym Powiatowi Sierpeckiemu w 2011 roku przyznane zostaly
 srodki fmansowe w wysokosci 258.139 zl na realizacje zadan okreslonych ustawy
 o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu osob niepelnosprawnych.
 Pani Kierownik nadmienila, ze Powiat otrzymal symboliczna kwote na realizacje
 w 2011 roku zadan zwiazanych z PFRON-em i dia porownania przedstawila
 wysokosc srodkow fmansowych w ramach PFRON, ktore Powiat otrzymal:

       - w roku 2007 - 540.000 zl
       - w roku 2008 - 656.000 zl
       - w roku 2010-355.000 zl

 W roku ubieglym kwota, ktora zostala przyznana w ramach srodkow PFRON dia
 Powiatu Sierpeckiego wystarczyla tyiko na 2 miesiace dzialalnosci.
 Pani Kierownik przy podziale srodkow PFRON wziela pod uwage opinie owczesnej
 Rady Powiatu i na rok 2011 nie zostaly uwzglednione srodki fmansowe na tumusy
 rehabilitacyjne dia doroslych, tyiko dia dzieci i miodziezy do 24 roku zycia. Pani
 Kierownik chcialaby, aby srodki PFRON zostaly przeznaczone na rzeczy
 codziennego uzytku tj. srodki pomocnicze, urzadzenia rehabilitacyjne. W ramach
 srodkow PFRON przyznanych Powiatowi na rok 2011 nie ma mowy o likwidacji
 barter architektonicznych, ani barter w komunikowaniu.
 Projekt uchwaly Rady Powiatu w Sierpcu w sprawie podzialu srodkow PFRON
 w roku 2011 zostal pozytywnie zaopiniowany przez Powiatowa_ Spoleczna_ Rade ds
 Osob Niepelnosprawnych.
 Pan W.Rychter powiedzial, ze rowniez uczestniczyl w posiedzeniu Powiatowej
 Spolecznej Rady ds. Osob Niepelnosprawnych i rowniez zasiegnal opinii od osob,
 ktore korzystaja_ z pomocy PCPR, ktorzy w glownej mierze opowiadali sie za
 zabezpieczeniem srodkow fmansowych na zaopatrzenie w sprzet rehabilitacyjny,
 przedmioty ortopedyczne i srodki pomocnicze. Na terenie Powiatu jest bardzo duze
 zapotrzebowanie na tego typu sprzet.

Czlonkowie Zarzadu po zapoznaniu sie z niniejszym projektem uchwaly jednoglosnie
podjeli

                     UCHWAL^NR 65/13/11
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwaty



     w sprawie podzialu srodkow Panstwowego Fundusu Rehabilitacji Osob
        Niepelnosprawnych, przyznanych Powiatowi na realizacje zadan

           z zakresu rehabilitacji zawodowej i spotecznej w 2011 roku
            /Uch-wala stanowi zaiacznik nr 6 do niniejszego protokolu/.

Ad pkt 4, 5.
Pan Starosta poinformowal, iz Pan Artur Obrebski p.o. Kierownika Zarzadu Drog
Powiatowych w Sierpcu wystapil z wnioskiem o podjecie uchwal dotyczacych:

            1) zawarcia porozumienia dot. uzyczenia Gminie Rosciszewo
           nieruchomosci w miejscowosci Rzeszotary Chwaly pod budowe ciagow
           pieszych,
           2) wyrazenia zgody na udzielenie zamowienia publicznego na
           wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 3726W Ligowo- Sierpc na
           odcinku od skrzyzowania z droga^ wojewodzka^ Nr 539 w miejscowosci
           Ligowo do skrzyzowania z droga^ gminna_ na Kokoszczyn w 2011 roku

     /Wniosek stanowi zaiacznik nr 7 do niniejszego protokolu/.
Pan A.Obrebski p.o. Kierownika ZDP w Sierpcu wyjasnil, ze Wojt
Gminy Rosciszewo zwrocil, sie z prosba, o zawarcie porozumienia dotyczacego
uzyczenia na okres 10 lat Gminie przez Powiat Sierpecki - nieruchomosci polozonej
w m. Rzeszotary - Chwaly, w zwiazku z ubieganiem sie o przyznanie
dofmansowania w ramach dzialania 3.322.323 ,,0dnowa i rozwoj wsi" Programu
Rozwoju Obszarow Wiejskich na latach 2007-2013 na przedsiewziecie pod nazwa^
,,Budowa ciagow pieszych w miejscowosci Rzeszotary- Chwaly".

Czlonkowie Zarzadu po zapoznaniu sie z niniejszym projektem uchwaly jednoglosnie
podjeli

                         UCHWAL^NR 66/13/11
      w sprawie zawarcia porozumienia dot. uzyczenia Gminie Rosciszewo

              nieruchomosci w miejscowosci Rzeszotary - Chwaly
                         pod budowg ciagow pieszych

            /Uchwala stanowi zaiacznik nr 8 do niniejszego protokolu/.

Pan Starosta poprosil Pana p.o. Kierownika ZDP w Sierpcu, aby przedstawil
sytuacje zwiazana_ z przebudowa^ drogi powiatowej Nr 3726W Ligowo- Sierpc
na odcinku od skrzyzowania z droga^wojewodzka^Nr 539 w miejscowosci Ligowo do
skrzyzowania z droga^ gminna^ na Kokoszczyn w 2011 roku.
Pan A.Obrebski wyjasnil, ze po analizie dokumentacji projektowej i wniosku, ktory
zostal ziozony w ramach ,,Schetyn6wek" - projektant skoryguje dokumentacje
projektowa,zwiazanq_z przebudowa, drogi powiatowej Nr 3726W Ligowo- Sierpc na
odcinku od skrzyzowania z droga^ wojewodzka^ Nr 539 w miejscowosci Ligowo do
skrzyzowania z drog@[ gminna^ na Kokoszczyn w 2011 roku.
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Pan Starosta chcialby sie dowiedziec, jak zostala zaprojektowana niniejsza droga
pod wzgledem szerokosci, majac rowniez na uwadze chodnik?
Pan A.Obrebski wyjasnil, ze droga zostal wymierzona realnie i zostala
zaprojektowana w takiej szerokosci jak istnieje w chwili obecnej. Jednakze po
analizie dokumentow rowniez nalezy skorygowac w dokumentacji projektowej
szerokosc drogi, gdyz zgodnie z przepisami budowlanymi droga winna wynosic
6 metrow szerokosci. Dokumentacja projektowa na wykonanie inwestycji zwiazanej
z przebudowa drogi Ligowo- Sierpc byla zlecona w roku 2010. Ponadto nalezy
zaznaczyc, ze dokumentacja projektowa nie pokrywa sie rowniez z wnioskiem
ziozonym w ramach ,,Schetyn6wek" na przebudowie niniejszej drogi pod wzgledem
budowy chodnika.
Pan S.Olejniczak powiedzial, ze wowczas jak zleca sie jednostce projektujacej
wykonanie projektu, to inwestor wydaje zaiozenia do projektu, w ktorym okresia co
chce wykonac i w jakich granicach. Sama realizacja jest uzalezniona od rangi
i mozliwosci pozyskiwania srodkow zewnetrznych, gdzie sa_ okreslone warunki
i czego trzeba przestrzegac. Mozna zrobic droge o szerokosci 5 metrow badz
6 metrow, ale to zaiezy od inwestora. Bezspoma jest sprawa, ze dokumentacja
z wnioskiem musi sie zgadzac.
Pan S.Olejniczak ponadto zwrocil uwage, ze przedstawiona uchwala na udzielenie
zamowienia publicznego obejmuje zakres przebudowy drogi powiatowej Nr 3726W
Ligowo- Sierpc  na odcinku od skrzyzowania z droga^ wojewodzka^ Nr 539
w miejscowosci Ligowo do skrzyzowania z droga, gminna, na Kokoszczyn.
Niniejszy zakres przebudowy drogi nie znajduje odzwierciedlenia jesli chodzi
o polaczenie z droga^ wojewodzka, gdyz okolo 100 m brakuje do polaczenia drogi
powiatowej z droga^ wojew6dzka_. W zwiazku z powyzszym   podany zakres
przebudowy drogi nie pokrywa sie z dokumentacja.
Pan A.Obrebski powiedzial, ze tak zostala ujeta przebudowa drogi powiatowej
Nr 3726W Ligowo- Sierpc na odcinku od skrzyzowania z droga_ wojewodzka,
Nr 539, aby uwydatnic ze w pewnym sensie jest polaczona z droga wojewodzka, za
co bylo mozna uzyskac dodatkowe punkty. Ponadto Pan Kierownik zasygnalizowal
jeszcze jednej problem zwiazany z dokumentacja projektowa na przebudowe drogi
Sierpc- Ligowo, w ktorej to nie zostala uwzgledniona kanalizacja deszczowa.
Pan Wicestarosta powiedzial, ze wniosek w ramach ,,Schetyn6wek" na przebudowe
drogi powiatowej Nr 3726W Ligowo- Sierpc na odcinku od skrzyzowania z droga_
wojewodzka^ Nr 539 w miejscowosci Ligowo do skrzyzowania z droga^ gminna, na
Kokoszczyn w 2011 roku zostal ziozony przez Pan S.Markuszewskiego Kierownika
ZDP w Sierpcu w terminie do dnia 30 wrzesnia 2010 roku. Wowczas Pan Kierownik
twierdzil, ze nie ma zadnych nieprawidlowosci w przygotowanym wniosku
w ramach ,,Schetyn6wek" i w dokumentacji projektowej. Ponadto Pan
S.Markuszewski na zadnym z posiedzen owczesnego Zarzadu nie zglaszal problemu
braku kanalizacji deszczowej przy przebudowie drogi Ligowo- Kokoszczyn.

W zwiazku z powyzszym w wyniku wielu niescislosci zwiazanych z przebudowa,



       drogi powiatowej Nr 3726W Ligowo- Sierpc na odcinku od skrzyzowania z droga,
       wojewodzka, Nr 539 w miejscowosci Ligowo do skrzyzowania z droga^ gminna^ na
       Kokoszczyn w 2011 roku - czlonkowie Zarzadu Powiatu jednoglosnie postanowili, ze
       podjecie uchwaly zwiazanej z przetargiem na remont w/w drogi nalezy przelozyc na
       nastepne posiedzenie Zarzadu.
       W ciagu tygodnia Zarzad Drog Powiatowych zostal zobowiazany do przedstawienia
       skorygowanej dokumentacji projektowej wobec ziozonego wniosku.
       Wowczas jak zostanie skorygowana dokumentacja projektowa Zarzad Powiatu oglosi
      przetarg na wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 3726W Ligowo- Sierpc na
       odcinku od skrzyzowania z droga, wojewodzka, Nr 539 w miejscowosci Ligowo do
       skrzyzowania z droga^ gminnq, na Kokoszczyn w 2011 roku, ktory must zostac
       rozstrzygniety do konca marca 2011 roku.

       Ponadto w zwiazku z niemozliwosci^realizacji - w ramach porozumienia z Miastem
       Sierpc - inwestycji polegajacej na przebudowie kanalizacji, nawierzchni i chodnika

 @w ul. Zeromskiego - Zarzad Powiatu w Sierpcu zobowiazal Zarzad Drog
                                                                       /@

       Powiatowych w Sierpcu do przygotowania koncepcji remontu ul. Swietorzyskiej
       w m. Sierpc, ktorej zarzadcajest Powiat Sierpecki wraz z przebudowa chodnika po
       stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu.
      Niniejsza, koncepcje nalezy przygotowac majac na uwadze kalkulacje kosztow
       z podzialem na odcinki :

            - od ronda do posesji Pana R. Krydzynskiego,

            - od posesji w/w do ul. Kwiatowej,

            - od ul. Kwiatowej do skrzyzowania z ul. Piastowska,

       Ad. pkt 6.

       Pan Starosta poinformowal, iz Pan Z.Czajkowski - Naczelnik Wydzialu ORS
@k    wystapil z wnioskiem o podjecie uchwaly w sprawie wyboru podmiotu

       uprawnionego do badania sprawozdania finansowego SP ZZOZ w Sierpu za 2010 rok
       /Wniosek stanowi zaiacznik nr 9 do niniejszego protokolu/.
       Pan Z.Czajkowski powiedzial, ze w roku 2010 badania sprawozdania fmansowego
       SP ZZOZ w Sierpcu za 2009 roku dokonalo Biura Bieglego Rewidenta ,,Brwilono"
       z Plocka Pani Bozeny Redlinskiej.
       Po przeanalizowaniu ofert cenowych   podmiotow, ktore ziozyly oferty na
      przeprowadzenie badania finansowego SP ZZOZ w Sierpu - Zarzad Powiatu uznat,
       ze najkorzystniejsza, oferte ziozyla firma ,,Ekspert - Fin Biegli Rewidenci Sp z o.o.
       w Plocku, ktora to w ramach zawartej umowy zaoferowala nieodplatnie konsultacje
       i doradztwo w zakresie przedmiotu ich dzialalnosci przez okres 12 m-cy od daty
       zawarcia umowy.

       W zwiazku z powyzszym Czlonkowie Zarzadu po zapoznaniu sie z nimejszym



projektem uchwaly dokonali wybom firmy  ,,Ekspert - Fin Biegli Rewidenci
Sp z o.o. w Plocku, ktora przeprowadzi badanie sprawozdania finansowego SP ZZOZ
w Sierpcu za rok 2010jednoglosnie podejmujac

              UCHWAL^NR 67/13/11
  w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania

sprawozdania finansowego SPZZOZ w Sierpu za 2010 rok
 /Uchwala stanowi zaiacznik nr 10 do niniejszego protokolu/.

Ad. pkt 7.
Pan Starosta poinformowal, iz Pan Z.Czajkowski - Naczelnik Wydzialu ORS
wystapil z wnioskiem o podjecie uchwaly w sprawie wyrazenia zgody na wydawanie
przez Zespol Orzekajacy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sierpcu
orzeczen   oraz opinii dia dzieci niewidomych i slabowidzacych, nieslyszacych i
slabo slyszacych oraz dia dzieci z autyzmem /Wniosek stanowi zaiacznik nr 11 do
niniejszego protokolu/.
Pan Z.Czajkowski wyjasnil, ze do tej pory dzieci z niepelnosprawnoscia, sluchu
i wzroku oraz autyzmem z terenu Powiatu Sierpeckiego byly diagnozowane przez
Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczna, Nr 1 w Plocku. Jest to poradnia
specjalistyczna, ktora diagnozuje dzieci z powiatu gostyniriskiego, Sierpeckiego,
ziemskiego plockiego i miasta Plocka. Czas oczekiwania na badanie i na wydanie
orzeczenia jest diugi. Ponadto rodzice z terenu Powiatu Sierpeckiego ponoszq,
dodatkowe koszty zwiazane z dojazdem do Plocka.
Pani Dyrektor PPP w Sierpcu w pismie z dnia 11 lutego 2011 roku wyjasnila,
ze powstanie Zespolow Orzekajacych dia :

      1) dzieci niewidomych i slabo widzacych,
      2) dzieci nieslyszacych i slabo slyszacych,
      3) dzieci z autyzmem,

nie bedzie wymagalo zwiekszenia srodkow fmansowych w budzecie poradni w 2011
roku.
W zwiazku z powyzszym Czlonkowie Zarzadu uznali, ze powstanie Zespolu
Orzekajacego w PPP w Sierpcu jest zasadne i poparte potrzebami srodowiska
lokalnego oraz mozliwosciami poradnijednoglosnie podejmujac

                         UCHWAL^NR 68/13/11
      w sprawie wyrazenia zgody na wydawanie przez Zespot Orzekajacy

         w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sierpcu orzeczen
       oraz opinii dia dzieci niewidomych i stabowidzacych, nieslyszacych

                 i slabo styszacych oraz dia dzieci z autyzmem
           /Uchwala stanowi zaiacznik nr 12 do niniejszego protokolu/.
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Ad.pkt 8.
Pan Starosta poinformowal, iz Pan Z.Czajkowski - Naczelnik Wydzialu ORS
wystapil z wnioskiem o podjecie uchwaly w sprawie ogloszenia otwartego konkursu
ofert na realizacje w 2011 roku zadan publicznych Powiatu Sierpeckiego przez
organizacje pozarzadowe /Wniosek stanowi zaiacznik nr   13 do niniejszego
protokolu/.
Pan Z.Czajkowski wyjasnil, ze zgodnie z ustawa, o samorzadzie powiatowym -
powiat wykonuje okreslone ustawami zadania publiczne o charakterze
ponadgminnym w zakresie wspolpracy z organizacjami pozarzadowymi.
Uchwala, Nr 300/LIV/10 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 pazdziemika 2010 roku
uchwalila  ..Program  wspolpracy  Powiatu  Sierpeckiego  z  organizacjami
pozarzadowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi, ktorych
cele statutowe obejmuja_prowadzenie dzialalnosci pozytku publicznego na rok 20 II".
W zwiazku z powyzszym realizujac art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie - Zarzad Powiatu
w Sierpcu winien oglosic konkurs ofert na realizacje w 2011 roku przez organizacje
pozarzadowe zadan publicznych Powiatu Sierpeckiego, co pozwoli na wylonienie
zgodnie z procedure ujetq, w ogloszeniu, podmiotow z ktorymi zostanie podpisana
umowa na wsparcie zadania okreslonego w ofercie.

Czlonkowie Zarzadu po zapoznaniu sie z niniejszym projektem uchwaly jednoglosnie
podjeli

                         UCHWAL^NR 69/13/11
          w sprawie ogtoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje

             w 2011 roku zadan publicznych Powiatu Sierpeckiego
                        przez organizacje pozarzadowe

            /Uchwala stanowi zaiacznik nr 14 do niniejszego protokolu/.

Ad. pkt 9.
Pan Starosta poinformowal, iz Pan Z.Czajkowski Naczelnik Wydzialu ORS wystapil
z wnioskiem o podjecie uchwaty w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu
w Sierpcu projektu uchwaly ws. ustanowienia przez Rade Powiatu reprezentantow
Powiatu Sierpeckiego w Organizacji pn. Lokalna Organizacja Turystyczna ,,Nad
Skrwa, i Sierpiennica" /Wniosek stanowi zaiacznik nr 15 do niniejszego protokolu/.
Pan Starosta wyjasnil, ze w zwiazku z pismem Prezesa Zarzadu Lokalnej
Organizacji Turystycznej ,,Nad Skrwa,i Sierpiennica" z dnia 9 lutego 2011 roku oraz
wyborem wladz samorzadowych Powiatu Sierpeckiego na IV kadencje, zasadnym
jest ustanowienie nowego skladu reprezentacji Powiatu Sierpeckiego w niniejszej
organizacji.
Pierwszy sklad reprezentacji Powiatu Sierpeckiego ustanowiony byl Uchwala
Nr 211/XXX/05 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 7 grudnia 2005 roku, ktory byl
zmieniony Uchwala Nr 274/XLIV/06 Rady Powiatu   w Sierpcu z dnia
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20 pazdziemika 2006 roku. Na mocy niniejszej uchwaly reprezentantami
w Organizacji Turystycznej ,,Nad Skrwa, i Sierpiennica" do chwili obecnej sa;
Pan Teodor Zasadowski, Pan Pawel Mariusz Ambor, Pani Zuzanna Samul.

Czlonkowie Zarzadu po zapoznaniu sie z niniejszym projektem uchwaly jednoglosnie
podjeli

                         UCHWAL^NR 70/13/11
           w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu

            projektu uchwaly ws. ustanowienia przez Rad^ Powiatu
              reprezentantow Powiatu Sierpeckiego w Organizacji

       pn. Lokalna Organizacja Turystyczna ,,Nad Skrwa i Sierpiennica"
           /Uchwala stanowi zaiacznik nr 16 do niniejszego protokolu/.

Ad. pkt 9 a.
Pan Starosta poinformowal, iz Pan Z.Czajkowski Naczelnik Wydzialu ORS wystapil
z wnioskiem o podjecie uchwaly w sprawie wyrazenia zgody na udzielenie
zamowienia publicznego na dodatkowe roboty budowlane zwiazane z zadaniem pn.
remont dachu budynku warsztatow szkolnych Centrum Ksztalcenia Praktycznego
w Sierpcu /Wniosek stanowi zaiacznik nr 17 do niniejszego protokolu/.
Pan Starosta wyjasnil, ze wykonawca robot budowlanych pn. Remont dachu
budynkow i warsztatow szkolnych CKP w Sierpcu w pismie z dnia 15 lutego 2011
roku zwrocil uwage, na koniecznosc wykonania dodatkowych prac, ktore nie zostaly
objete  dokumentacja techniczna^.  Wykonania  tych  prac  ze  wzgledow
technologicznych nie nalezy oddzielic od realizacji zadania podstawowego.
Uchybienia w dokumentacji zostaly potwierdzone przez inspektora nadzoru oraz
Dyrektora CKP w Sierpcu.

Czlonkowie Zarzadu po zapoznaniu sie z niniejszym projektem uchwaly wskutek
glosowania:

      za-4
      wstrzymujacych sie - 1

      podjeli

                         UCHWAL^NR 71/13/11
       w sprawie wyrazenia zgody na udzielenie zamowienia publicznego

             na dodatkowe roboty budowlane zwiazane z zadaniem
               pn. remont dachu budynku warsztatow szkolnych

                 Centrum Ksztalcenia Praktycznego w Sierpcu
           /Uchwala stanowi zaiacznik nr 18 do niniejszego protokolu/.
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       Ad. pkt 10,11.
       Pan Starosta poinformowal, iz Wydzial ORS przygotowal informacje dotyczacc[
       funkcjonowania w 2010 roku obiektow sportowych typu ,,0rlik 2012" prowadzonych
       przez inne jednostki samorzadu terytorialnego, ktora stanowi zaiacznik nr 19 do
       niniejszego protokolu oraz wykaz planowanych w 2011 roku imprez na obiekcie
       sportowym ,,0rlik 2012" przy Zespole Szkol Nr 2 w Sierpcu, ktory stanowi zaiacznik
       nr 20 do niniejszego protokolu.
       Pan Starosta powiedzial, ze TKKF Kubus i LZS organizuja, zawody sportowe na
       boisku ,,0rlik" bez zadnych odplatnosci. Ponadto oba stowarzyszenia w ramach
       organizacji pozarzadowych otrzymujq, dofinansowanie na prowadzenie swej
       dzialalnosci.
       Zasadnym    byloby wystapienie do organizacji sportowych i podmiotow
       gospodarczych, aby dofmansowali dzialalnosci obiektu w formie sponsoringu
       polegajacego na sfinansowaniu zakupu sprzetu i ufundowaniu nagrod na imprezy

 A   organizowane na obiekcie.
       Wobec powyzszego ustalono, ze na najblizsze posiedzenie Zarzadu Powiatu
       w Sierpcu zostanie poproszony Pan Lukasz Wroblewski - animator sportu na boisku
       ,,0rlik 2012" przy ZSZ Nr 2 w Sierpcu w celu omowienia mozliwosci wsparcia
       funkcjonowania obiektu w formie sponsoringu.

       Pan Wicestarosta nawiazal do Zarzadu Powiatu w Sierpcu, ktory odbyl sie dnia
       8 lutego 2011 roku na ktorym to omawiana byla sprawa zwiazana z powolaniem
       koordynatora projektu pn. ,,Zajecia pozalekcyjne z jezyka angielskiego
       i informatyki".
       Wowczas Pan Naczelnik poinfbrmowal, ze jak najbardziej pracownicy Starostwa,
       ktorzy bezposrednio zajmuja^sie projektami unijnymi moga^ realizowac projekt jako
       koordynatorzy. W ostatnim czasie z Panem Naczelnikiem Wydzialu ORS odbyla sie
       na ten temat rozmowa, z ktorej wynikalo zupelnie odmienne zdanie.

1ft    Pan Naczelnik Wydziatu ORS wyjasnil, ze na Zarzadzie Powiatu w dniu 8 lutego
       2011 roku przedstawil wytyczne Mazowieckiej Jednostki Wdrazania Programow
       Unijnych dotyczace zatrudniania koordynatorow danego projektu. Rzeczywiscie
       w ostatnim czasie Pan Naczelnik przyznal, ze przedstawil Panu Wicestaroscie inna^
       mozliwosc zatrudnienia koordynatora.
       Koordynator projektu moze bye zatrudniony na podstawie umowy zlecenie jak
       rowniez moze miec poszerzony zakres obowiazkow. Wowczas przy zastosowaniu
       tego typu rozwiazania powinna bye rozliczana i ewidencjonowania kazda godzina
       pracy pracownika.
       Pani Sekretarz nadmienila, ze zgodnie z ustawa, o pracownikach samorzadowych
       jezeli pracownik pracuje powyzej 8 godzin i jezeli ewidencjonuje sie czas pracy, to
       wowczas pracownikowi powinny bye wyplacane nadgodziny. Natomiast jezeli
       pracownik otrzymuje dodatek specjalny, to tyiko wowczas gdy wykonuje dodatkowe
       obowiazki w ramach 8 godzin pracy.
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Ad. pkt12.
Pan Starosta poinformowal, iz Wydzial ORS przygotowal informacje dotyczaca^
planu remontow i modernizacji placowek oswiatowych prowadzonych przez Powiat
Sierpecki w 2011 /Informacja stanowi zaiacznik nr 21 do niniejszego protokolu/.
Pan Starosta zaznaczyl, ze wszystkie wymienione w niniejszej informacji zadania nie
sa, wyszacowane. Powiat otrzymal na prowadzenie szkol i placowek oswiatowych
subwencje wyrownawcza, w kwocie 697.000 zl. Rowniez w budzecie Powiatu
Sierpeckiego na rok 2011 roku zostala zabezpieczona rezerwa celowana w kwocie
500.000 zl z przeznaczeniem na podwyzki dia nauczycieli od 1 wrzesnia 2011 roku.
Z projektow budzetow na rok 2011, ktore byly przygotowywane przez
poszczegolnych Dyrektorow szkol i placowek oswiatowych wynikalo, ze Powiat
musi zabezpieczyc na funkcjonowanie oswiaty ok 3.000.000 zl.
Powiatowi na prowadzenie szkol brakuje ok. 1.000.000 zl. W zwiazku z powyzszym,
nie ma mozliwosci na przeprowadzenie jakichJkolwiek remontow w szkolach, jezeli
brakuje srodkow fmansowych na prowadzenie biezacej dzialalnosci szkol.

Ad. pkt 13.
Gtos zabral Pan Skarbnik, ktory przedstawil projekt uchwaly w sprawie zmiany
w planie wydatkow budzetu Powiatu Sierpeckiego na 2011 rok.
Rada Powiatu Sierpeckiego w dniu 30 grudnia 2010 roku Uchwala,
Nr 25/III/10 uchwalila Budzet Powiatu na 2011 rok. Zgodnie z art. 235 i 236 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 roku, o fmansach publicznych dochody budzetu powiatu
zostaly przyjete wedlug zrodel i dzialow klasyfikacji budzetowej, natomiast wydatki
budzetu powiatu przyjete zostaly 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 obsluge diugu publicznego. Ustawa ta nie naklada
na zarzady jednostek samorzadu terytorialne obowiazku opracowania ukladu
wykonawczego budzetu na dany rok budzetowy, lecz ze wzgledu na koniecznosc
ewidencji ksiegowej zarowno dochodow, jak i wydatkow budzetu w pelnej
klasyfikacji budzetowej - Zarzad Powiatu Uchwala, Nr 37/7/11 z dnia 13 stycznia
2011 roku przyjal plan wydatkow w pelnej klasyfikacji budzetowej.

Wobec powyzszego zachodzi koniecznosc:

   1. Zmniejszenia wydatkow w rozdziale 75020- Starostwo Powiatowe polegajace
      na zmniejszeniu wydatkow w @ 4140 - wplaty na PFRON o kwote 5.000 zl
      a zwiekszenia wydatkow w @ 4510 - opiaty na rzecz budzetu panstwa, ktore
      sa^ spowodowane koniecznoscia, wnoszenia opiat sadowych zwiazanych
      z uregulowaniem stanu prawnego drog powiatowych.

   2. p.o. Kierownika Krytej Plywaini w Sierpcu zwrocil sie z prosba^ o dokonanie
      zmian w planie fmansowym na 2011 rok polegajacych na zmniejszeniu
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      wydatkow w @ 4010 o 35.137 zl, a zwiekszeniu wydatkow w @ 4040
      o 35.137 zl. Srodki te zostana^ wydatkowane na wyplate dodatkowego
      wynagrodzenia rocznego.

   3. p.o. Dyrektora CKP w Sierpcu zwrocil sie z prosba, do Zarzadu Powiatu
      o dokonanie zmian w planie finansowym na 2011 rok polegajacych na
      zmniejszeniu wydatkow w @ 4010 o 17.051 zl, a zwiekszeniu w @ 4040
      o kwote 17.051 zl. Srodki te zostana, wydatkowane na wyplate dodatkowego
      wynagrodzenia rocznego.

Poniewaz w uchwale budzetowej te paragrafy znajdujq, si? w tej samej grupie
wydatkow biezacych (wynagrodzenia i skladki od nich naliczane) nie zachodzi
koniecznosc zmiany uchwaly budzetowej.

Czlonkowie Zarzadu Powiatu po zapoznaniu sie w niniejszym projektem
jednoglosnie podjeli

                         UCHWAL^NR 72/13/11
                     w sprawie zmiany w planie wydatkow

                   budzetu Powiatu Sierpeckiego na 2011 rok
            /Uchwala stanowi zaiacznik nr 22 do niniejszego protokolu/.

Ad. pkt14.
Pan Skarbnik przedstawil projekt uchwaly w sprawie zmiany planu finansowego
zadan z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych odrebnymi
ustawami. W dniu 24 stycznia 2011 roku Naczelnik Wydzialu Geodezji i Gospodarki
Nieruchomosciami zwrocil si^ z prosbq, do Zarzadu Powiatu o dokonanie zmian
w planie wydatkow w Dziale 700, Rozdzial 70005 polegajacych na zmniejszeniu
wydatkow w @ 4300 - zakup ushig pozostalych o kwote 17.200 zl, a zwiekszeniu
wydatkow w @ 4590 - kary i odszkodowania wyplacane na rzecz osob fizycznych
o kwote 17.200 zl.
Srodki te zostana, przeznaczone na wyplate odszkodowan za grunty, ktore zostana^
zajete pod budowe drogi wojewodzkiej.

Czlonkowie Zarzadu Powiatu po zapoznaniu si? w niniejszym projektem
jednoglosnie podjeli

                         UCHWAL^NR 73/13/11
             w sprawie zmiany planu finansowego zadan z zakresu

   administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych odrebnymi ustawami
            /Uchwala stanowi zaiacznik nr 23 do niniejszego protokolu/.

Ad pkt 15.
Czlonkowie Zarzadu Powiatu w Sierpcu jednoglosnie przyjeli:

      1) Protokol Nr 11/2011 z posiedzenia Zarzadu Powiatu w Sierpcu w dniu
      7 lutego 2011 roku,
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      2) Protokol Nr 12/2011 z posiedzenia Zarzadu Powiatu w Sierpcu w dniu
      8 lutego 2011 roku.

Ponadto Pan Starosta poinformowal, iz realizujac ustalenia Zarzadu Powiatu z dnia
7 lutego 2011 roku zobowiazal - Zarzad Drog Powiatowych w Sierpcu do
opracowania planu maja.cego na celu wszczecie postepowan geodezyjno-prawnych
zmierzajacych do ustanowienia prawa wlasnosci gruntow nieruchomosci, ktore sa^
wlasnoscia, Skarbu Panstwa - na faktyczne wladztwo Powiatu Sierpeckiego jako
zarzadcy drogi.
Niniejsze dzialania maja, na celu sukcesywne regulowanie niniejszych spraw, gdyz
brak  stosownego  uregulowania  wlasnosci  gruntow,  blokuje  mozliwosci
wnioskowania o pozyskanie srodkow zewnetrznych na remonty drog.

Ad. pkt 16. Sprawy rozne.
Pan Starosta poprosil, aby Pani Renata Bedzikowska - inspektor w wydziale ORS
przedstawila zaiozenia do promocji powiatu.
Pani R.Bedzikowska powiedziala, ze na chwile obecna^ Starostwo Powiatowe
w Sierpcu ma wykupiona^ prenumerate Kuriera Sierpeckiego, Tygodnika Plockiego
i Exspressu Plockiego.
W telewizji kablowej w ramach podpisanej umowy beda, emitowane cykliczne
audycje informujace o pracy Starostwa Powiatowego w Sierpcu w ilosci 30 min
miesiecznie w blokach po 15 min lub 10 min.
Na dzien 23 lutego 2011 roku zostalo zaplanowane nagranie:

      - wywiadu ze Starosta, Sierpeckim, w ktorym to zostanq, przedstawione
      inwestycje drogowe na drogach powiatowych w roku 2011,
      - wywiadu z Naczelnikiem Wydzialu Komunikacji, ktory przedstawi aktualny
      stan zarejestrowanych pojazdow, gdyz Powiat Sierpecki jest pierwszy
      w Polsce, co do ilosci zarejestrowanych aut na 1.000 mieszkancow.

W dniu 10 marca 2011 roku odbedzie sie nagranie obrazujace spotkanie z
Dyrektorami Szkol prowadzonych przez Powiat Sierpcu, w ktorym to rowniez bedzie
uczestniczyla Pani Banasiak z Kuratorium Oswiaty w Warszawie Delegatura w
Plocku.
W dniu 11 marca 2011 roku zostalo zaplanowane nagranie, w ktorym to Pani
Kierownik PCPR w Sierpcu przedstawi informacje dotyczace realizacji projektu
,,Z Wami dia Was".
Pani Sekretarz wyjasnila, ze promocja obejmuje zespol dzialan i srodkow,
zapomoca^ ktorych przekazana zostanie na rynek szeroka i rzetelna informacja
o dzialalnosci Powiatu Sierpeckiego. Istnieje koniecznosc podejmowania
intensywnych dzialan promocyjnych, co jest konsekwencja, dynamicznych zmian
zachodzacych w blizszym i dalszym otoczeniu regionu. Na dzien dzisiejszy
Starostwo ma zaprenumerowane gazety, ktore mniej badz wiecej piszq, o dzialalnosci
Powiatu. Z niniejszych gazet bedzie sporzadzana prasowka pod katem reakcji na
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       krytyke prasowa^ i pisania sprostowana. Jezeli beda, ukazywaly sie artykuly, ktore
       beda, przedstawialy Powiat  w bardzo zlym swietle, to wowczas beda^ pisane
       sponsorowane artykuly, odpowiadajace na dana^sprawe. W Budzecie Powiatu na rok
       2011 nie zostaly zabezpieczone srodki fmansowe na tego typu dzialania promocyjne,
       a wiec przez 3 miesiace zostanie przeprowadzone badanie rynku, na ile bedzie
       istniala potrzeba sponsorowanych artykulow.
       Jesli chodzi o wydawanie biuletynu to na koniec roku zostanie przygotowana
       zbiorowka przedstawiajaca wazne wydarzenia z dzialalnosci Powiatu Sierpeckiego.
       Zostala zapoczatkowana intensywna wspolpraca z mediami, aby jak najwiecej media
       same pisaly o dzialalnosci Powiatu Sierpeckiego, a ewentualnie wowczas jak beda^
       pisaly zbyt malo badz skupia, sie jedynie na tematach niekorzystnych, to wowczas
       beda^ wykupywane sponsorowane artykuly w danej gazecie. Jest wstepnie
       przygotowany harmonogram wystapien informujacych o biezacej dzialalnosci
       Powiatu w telewizji kablowej. Rowniez jest przygotowywana zmiana strony
       intemetowej Starostwa Powiatowego        w Sierpcu, ktora na chwile obecnajest

 A   w trakcie negocjacji z firma,. Srodki fmansowe na niniejsze zadanie zostaly
       zabezpieczone w Budzecie Powiatu Sierpeckiego na rok 2011.
       Pan Starosta zasygnalizowal, ze nalezy sie rowniez zastanowic nad organizacja^
       Sportowca Roku 2010 przez Powiat Sierpecki.
       Czlonkowie Zarzadu uwazaja, ze ze strony Powiatu powinno nastapic wyroznienie
       wybitnych sportowcow z calego Powiatu Sierpeckiego.
       W zwiazku z powyzszym celem organizacji Sportowca Roku przez Starostwo
       Powiatowe w Sierpcu - Wydzial Oswiaty, Rozwoju i Spraw Spolecznych zostal
       zobowiazany do przygotowania regulaminu Konkursu na Sportowca Roku 2010.

       Gtos zabral Pan Wicestarosta ktory powiedzial, ze uczestniczyl w spotkaniu
       zorganizowanym przez Ministra Edukacji Narodowej, ktore bylo poswiecone
       powstaniu od 2016 roku - Centrum Rozwoju Edukacji. Centra Rozwoju Edukacji
       (CRE) beda^ laczyc funkcje placowek doskonalenia, poradni psychologiczno-

Jft    pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych i bedq, obejmowac kompleksowa, opieka^
       szkoly poprzez pomoc w podnoszeniujakosc pracy.
       W przypadku powstania CRE Ministerstwo Edukacji zaklada trzyletni okres
       przejsciowy w dochodzeniu do ostatecznego ksztaitu sieci. Minister Edukacji
       poinformowala, ze system kompleksowego wspomagania szkol w rozwoju bedzie
       opierac sie na centrach rozwoju edukacji. Centra rozwoju edukacji, ktore moga^ bye
       prowadzone przez wszystkie jednostki samorzadu terytorialnego oraz przez organy
       niepubliczne, docelowo beda, fmansowane z subwencji oswiatowej w sposob
       proporcjonalny do liczby obejmowanych opieka^ szkol i uczniow. Szkoly beda_ mogly
       wybrac centrum rozwoju edukacji, ktore bedzie sprawowac nad nia,opieke i podpisze
       z nim kontrakt okreslajacy zarowno obszary standardowego wspomagania, jak
       i szczegolnego wspomagania w danym roku szkolnym. Tak wiec od 2016 roku nie
       bedzie juz dzisiejszych poradni pedagogiczno - psychologicznych, placowek
       doskonalenia zawodowego nauczycieli i bibliotek pedagogicznych. Zastapic je maja,
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CRE (budowane w wiekszosci w oparciu o potencjal instytucjonalny i kadrowy
likwidowanych podmiotow). Beda^ to musialy bye placowki akredytowane. Warto
wiec juz teraz, nie tyiko przymierzac sie do tego, kto bedzie pelnil funkcje Centrum,
ale takze mobilizowac do spelnieniajak najszybciej warunkow akredytacji.

Glownymi zadaniami Centrow Rozwoju Edukacji maja.byc:

   @ zapewnianie pomocy psychologiczno - pedagogicznej uczniom, rodzicom
      i nauczycielom szkoly;

   @ organizacja wymiany doswiadczen nauczycieli, dyrektorow i szkol;

   @ zapewnianie nauczycielom dostepu do informacji pedagogicznej, w tym do
      pedagogicznych zasobow bibliotecznych;

   @ wszechstronne wspomaganie nauczycieli i dyrektorow szkol.

Do konca roku 2015 zadania prowadzenia poradni psychologiczno-pedagogicznych,
placowek doskonalenia nauczycieli oraz bibliotek pedagogicznych sq, realizowane i
finansowane na dotychczasowych zasadach, z mozliwym dodatkowym wsparciem
z EFS na realizacje wsparcia szkol wedlug nowych zasad. Natomiastjezeli Powiat do
roku 2016 nie doprowadzi do powstania Biblioteki Pedagogicznej, Osrodka
Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli, to bedzie mogi dalej prowadzic PPP, ale w
budzecie bedq,musialy bye przewidziane srodki fmansowe na realizacje niniejszego
zadania, gdyz dzialalnosc samej Poradni nie bedzie mogia bye fmansowana przez
MEN.

Pan Starosta powiedzial, ze zostal przygotowany projekt Statutu Powiatu
Sierpeckiego, ktory uzyskal pozytywnq, opinie mecenasa pana Jerzego Trochimczyka.
Ponadto na dzisiejszym posiedzeniu Zarzadu Powiatu projekt Statutu Powiatu
Sierpeckiego zostal przedlozony czlonkom Zarzadu Powiatu celem przeanalizowania.
Pani Sekretarz dodala, ze w przedlozonym projekcie nowego statutu Powiatu
Sierpeckiego zostaly doprecyzowane niektore sprawy. Koniecznosc nadania Statutu
Powiatu Sierpeckiego wynika zarowno z koniecznosci przystosowania zapisow
Statutu do rozstrzygniec wskazanych w przepisach ustawy o samorzadzie
powiatowym, czyli o charakterze ustrojowym regulujace podstawowe zagadnienia
organizacji i funkcjonowania organow powiatu, jak i ze wzgledow praktycznych,
gdyz dotychczas obowiazujacy statut przyjety w 1999 roku byl wielokrotnie
zmieniany. Zgodnie z przepisami o samorzadzie powiatowym statut winien
w szczegolnosci okreslac ustroj powiatu (art.2 ust 4), zasadny dostepu do
dokumentow publicznych i korzystania z nich (art.8a ust.3) organizacje wewnetrzna,
oraz tryb pracy rady i komisji powolywanych przez rade, a tal<ze zasadny tworzenia
klubow radnych (art. 19) liczbe czlonkow Zarzadu Powiatu ( art.27 ust.l), a takze
organizacje wewnetrznq,! tryb pracy Zarzadu ( art. 32 ust.4).

Pani Sekretarz przystapila do przedstawienia projektu Statutu Powiatu Sierpeckiego:
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1)   do tej pory funkcjonowal zapis, ze herb i flaga Powiatu umieszczone
sa, w miejscach obrad Rady i siedzibie Starostwa. Natomiast w @ 4 przygotowanego
nowego projektu uchwaly zostalo doprecyzowane, ze herb i flaga umieszczone sa,
w miejscach obrad Rady Powiatu, przed siedzibq, Starostwa Powiatowego oraz
powiatowych jednostek organizacyjnych,
2) w @ 11  zostalo doprecyzowane udostepnianie informacji publicznej, co do
odplatnosci. Zgodnie z ustawa, o dostepie do informacji publicznej udostepnianie
dokumentow zwiazanych z dzialalnosci organow kolegialnych jest nieodplatne.
Natomiast zasadnym jest wprowadzenie zapisu, ze w wyniku udostepnienia
informacji publicznej na wniosek -jezeli Starostwo Powiatowe ponioslo dodatkowe
koszty zwiazane ze wskazanym we wniosku sposobem udostepnienia lub
koniecznoscia, przeksztalcenia informacji w forme wskazana, we wniosku, mozna
bedzie pobrac od wnioskodawcy opiate w wysokosci odpowiadajacej tym kosztom
okreslonym przez Staroste w stosownym zarzadzeniu.
3) w @ 14 zostal wprowadzony zapis, ze Rada Powiatu dziala zgodnie z uchwalonym
rocznym planem pracy.
4) w @ 20 okreslono, ze Rada Powiatu wybiera dwoch Wiceprzewodniczacych Rady.
5) w @ 40 zostal wprowadzony zapis, ze w sprawach niewymagajacych podjecia
uchwaly Rada Powiatu moze podejmowac:

      - postanowienia proceduralne
      - deklaracje zawierajace samozobowiazanie sie do okreslonego postepowania
      - oswiadczenia zawierajace stanowiska w okreslonej sprawie
      - apele - zawierajace formalne niewiaza^ce wezwanie adresatow zewnetrznych
      do okreslonego postepowania, podjecia inicjatywy czy zadania.

Zasadnym byloby, aby odiaczyc dzialania zwiazane z realizowaniem uprawnien
ustawowych uchwalami, aby wszystkie inne spra\vy byly podejmowane w formie
oswiadczen badz apeli, poprzez zapis do protokolu, aby nie tworzyc odrebnych
dokumentow.
6) w @ 22 zostal doprecyzowany zapis, ze sesje Rady Powiatu odbywaja_ sie na
jednym posiedzeniu chyba, ze wynikna, jakies nadzwyczajne sytuacje zwiazane
z koniecznoscia^ zapoznania sie z dodatkowymi materialami. Wowczas Rada Powiatu
moze postanowic w drodze glosowania o przerwaniu obrad.
7) w @ 24 zostal doprecyzowany zapis, ze do udzialu w sesjach Rady Powiatu moga,
zostac zobowiazani przez Staroste - kierownicy jednostek organizacyjnych Powiatu,
powiatowych sluzb inspekcji i strazy oraz kadra kierownicza Starostwa.
8) w @ 26 zostal doprecyzowany zapis, ze porzadek obrad Rady ustala
Przewodniczacy Rady po zasiegnieciu opinii Wiceprzewodniczacych Rady i Starosty,
z tym, ze nie moze odmowic umieszczenia w porzadku obrad spraw wniesionych
przez Zarzad Powiatu.
9) w @ 30 zostalo doprecyzowane, co moze bye przedmiotem wniosku formalnego.
10) w @ 34 zostalo doprecyzowane, ze uchwaly ktore sq, wnoszone przez inne
podmioty niz Zarzad Powiatu, wymagaja_ opinii Zarzadu Powiatu. Jednakze, zostalo
wyartykulowane, ze opinia Zarzadu nie jest wymagana przy uchwalach:
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      1) w sprawach wyborow Starosty, czlonkow zarzadu, Przewodniczacego
      i Wiceprzewodniczacego Rady lub odwolania ich z funkcji,
      2) w sprawach ustalenia wynagrodzenia Starosty
      3) w sprawach ustalenia sktadow osobowych Komisji
      4) w sprawach rozpatrzenia skargi na dzialalnosc Starosty lub Zarzadu
      5) w sprawie przyjecia planow pracy Rady i Komisji w tym planu kontroli
      Komisji Rewizyjnej,
      6) w sprawach przyjecia sprawozdan kierownikow powiatowych sluzb,
      inspekcji i strazy.

11) w @ 58 nalezy jeszcze doprecyzowac wspomie z radca, prawnym- iloosobowy
winien bye sklad Komisji Rewizyjnej.
12) do nowego projektu uchwafy Rady Powiatu w Sierpcu w sprawie uchwalenia
Statutu Powiatu Sierpeckiego zostal wprowadzony rozdzial poswiecony - procedurze
rozpatrywania skarg i wnioskow.
13) w @ 106 zostal wprowadzony zapis, ze protokoty Zarzadu Powiatu przyjmowane
sa, na nastepnym posiedzeniu Zarzadu w drodze gtosowania, o czym sporzadza si^
wzmianke w aktualnym protokole.

j^w^^^@^/^^--1@^^^^1 @@@@@
Dominika Pawtowska     Marek Gasiorowski

Slawomir Olejniczak

Wojciech Rychter ..

Krystyna Siwiec
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