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                                                     yz. 00^5^2. ^^
                       UCHWALA NR ..$!?./.<^?.../2011

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

w sprawie wyrazenia zgody na udzielenie zamowienia publicznego na wykonanie
 przebudowy drogi powiatowej nr 3717W Gojsk - Mosciska - droga krajowa nr

                                 10 w 2011 roku
         Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie

powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z pozn. zm.) oraz art. 19 ust. 1, ust.
2 pkt 3, art. 20 pkt 3 i 4, art. 21 ust. la ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z pozn. zm.), zgodnie z art. 39 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamowien Publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113,
poz. 759 z pozn. zm.) oraz @ 60 ust. 1 Statutu Powiatu z dnia 25 kwietnia 2002 r. (Dz.
Urz. Woj. Maz. z dnia 2 lipca 2002 r. Nr 173, poz. 3826 z pozn. zm.) - uchwala sie,
co nastepuje:

                                       @1.
   1. Wyraza sie zgode na udzielenie zamowienia publicznego na wykonanie

      przebudowy drogi powiatowej nr 3717W Gojsk - Mosciska - droga krajowa nr
      10 w 2011 roku - zgodnie z wnioskiem stanowiacym zaIacznik do niniejszej
      uchwaly.
      Zamowienia udzielic w trybie art. 39 ustawy Prawo zamowien publicznych.

   2. Wartosc zamowienia o ktorym mowa w pkt 1 - zgodnie z wnioskiem
      stanowiacym zaiacznik do niniejszej uchwaly.

   3. Upowaznia sie p.o. Kierownika Zarzadu Drog Powiatowych w Sierpcu Pana
      Artura Obrebskiego do zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamowienia.

                                       @2.
Wykonanie uchwaly powierza sie p.o. Kierownikowi Zarzadu Drog Powiatowych
w Sierpcu.

                                       @3.
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.
Zarzad;                                ^~}f                                           <,    / '
Przewodniczacy   Jan Laskowski     ........ -rl^ ... ^__....
Czlonek          Marek Gasiorowski .. <;^^^^^^^^-r7^.
Czlonek          Slawomir Olejniczak ............/..............
Czlonek            Wojciech Rychter .......... ./^U-..........

                                               md "hCzlonek             Krystyna Siwiec  ................^^^r.........



                        PROTOKOL NR 12/11                              Z POSIEDZENIA
                     ZARZADU POWIATU W SIERPCU

                          w dniu 8 lutego 2011 roku
Przewodniczyl: Pan Jan Laskowski - Starosta Sierpecki
Protokotowala: Dominika Pawtowska - inspektor w Biurze Rady i Zarzadu Powiatu.

Na stan 5 cztonkow w posiedzeniu uczestniczyk) 5 zgodnie z za}aczonq_ listq,
obecnosci, ktora stanowi zaiacznik nr 1 do niniejszego protokolu.
Spoza grona cztonkow zarzadu w posiedzeniu uczestniczyli:

   1) Pani Agnieszka Malanowska - Sekretarz Powiatu,
   2) Pan Stanistaw Pijankowski - Skarbnik Powiatu,
   3) Pani Izabella Jagodzinska - Wiceprzewodniczaca Rady Powiatu w Sierpcu.
   4) Pan Zbigniew Czajkowski - Naczelnik Wydziahl Oswiaty, Rozwoju i Spraw
   Spotecznych
   5) Pani Renata Bedzikowska - inspektor w Wydziale Oswiaty, Rozwoju i Spraw
   Spo-1'ecznych,
   6) Pan Zbigniew Rzadkiewicz - referent w Zarzadzie Drog Powiatowych
   w Sierpcu,
   7) Pani Anna Witkowska.

      Porzadek posiedzenia:
         1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocnosci.
         2. Przyjecie porzadku obrad.
         3. Podjecie uchwaly w sprawie wyrazenia zgody na zlecenie wykonania^       dokumentacji projektowej na drog? powiatowa^ nr 3738W Rosciszewo-

           Kosemin - Zabowo - Szumanie na odcinku od m. Chwaly w kierunku
           m.Kosemin w 2011 roku.

         4. Podjecie uchwaly w sprawie wyrazenia zgody na udzielenie zamowienia
           publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3706W Wrzesnia
           -Puszcz - granica woj. wm.Puszcza na odcinku od skrzyzowania z droga^ na
           Stopin do granicy z woj. kujawsko - pomorskim w 2011 roku.

         5. Podjecie uchwaly w sprawie wyrazenia zgody na udzielenie zamowienia
           publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3714W
           Studzieniec - Rydzewo w miejscowosci Studzieniec w 2011 roku.

         6. Podjecie uchwaly w sprawie wyrazenia zgody na na udzielenie zamowienia
           publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3736W Sierpc-
           Dabrowki - Kuski na odcinku od m. Sniedzanowo do m. Dabrowki do granicy
           z gm.Sierpc w 2011 roku.
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agneskoski
cauoveriski   /@podleski
iuzefoski
iuzefkoski/\cartovensia
malusyris(<i
^ososki, osos(<i
verneroski
modresl<i
zuravensl^i
pavuoski
maieski    /@iaroseskiA

scepankosl<i
charyrisl<i
grybos^i
komunsf^i, komuriiris^i
koduutosl^i, kuduutosA     A                      n
sikors(<i

J.zygmuntoski
scepkosl^i
rachocki
gutkoski
cyndacki
uyceski
sobocirist^i
ksecanoski
koseminski, kosemski

- Agnieszkowo (Gojsk)
- Catownia (Gojsk)
- Podlesie(Gojsk)
- Jozefowo (Gojsk)
- Jozefkowo (Gojsk)
- Czartownia (Gojsk)
- Maluszyn (Gojsk)
- Osowka (Gojsk)
- Wernerowo (Gojsk)
- Modrzewie (Gojsk)
- Zurawieniec (Gojsk)
- Pawtowo (Gojsk)
- Majewo (Gojsk)
- Jaroszewo (Gojsk)
- Szczepankowo (Unieck)
- Charzyny (Unieck)
- Grzybowo (Unieck)
- Komunin (Unieck)
- Kodtutowo, Kudkjtowo (Unieck)
- Sikory (Unieck)
- Zygmuntowo (Unieck)
- Szczepkowo (Unieck)
- Rachocin (Unieck)
- Gutkowo (Unieck)
- Cyndaty (Unieck)
- tyczewo (Unieck)
- Sobocin (Unieck)
- Krzeczanowo (Unieck)
- Kosemin (Zawidz)
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                       UCHWALA NR ...'?.%/. .^&/2011
                      ZARZADU POWIATU w SIERPCU                          zdnia .^^.^^-..2011 r.

w sprawie wyrazenia zgody na udzielenie zamowienia publicznego na wykonanie
   przebudowy drogi powiatowej nr 3725W Pawtowo - Mieszczk w 2011 roku

          Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie
powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z pozn. zm.) oraz art. 19 ust. 1, ust.
2 pkt 3, art. 20 pkt 3 i 4, art. 21 ust. la ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z pozn. zm.), zgodnie z art. 39 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamowien Publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113,
poz. 759 z pozn. zm.) oraz @ 60 ust. 1 Statutu Powiatu z dnia 25 kwietnia 2002 r. (Dz.
Urz. Woj. Maz. z dnia 2 lipca 2002 r. Nr 173, poz. 3826 z pozn. zm.) - uchwala sie,
co nastepuje:

                                       @1.
   1. Wyraza sie zgode na udzielenie zamowienia publicznego na wykonanie

      przebudowy drogi powiatowej nr 3725W Pawlowo - Mieszczk w 2011 roku -
      zgodnie z wnioskiem stanowiacym zaiacznik do niniejszej uchwaly.
      Zamowienia udzielic w trybie art. 39 ustawy Prawo zamowien publicznych.

   2. Wartosc zamowienia o ktorym mowa w pkt 1 - zgodnie z wnioskiem
      stanowiacym zaiacznik do niniejszej uchwaly.

   3. Upowaznia sie p.o. Kierownika Zarzadu Drog Powiatowych w Sierpcu Pana
      Artura Obrebskiego do zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamowienia.

                                       @2.
Wykonanie uchwaly powierza sie p.o. Kierownikowi Zarzadu Drog Powiatowych
w Sierpcu.

                                       @3.
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.

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



O^A^Q'^1^

Opis stanowiska pracy
1. Stanowisko

Informatyk
2. Podstawowa potrzeba stworzenia tego stanowiska
Wdrozenie   nowoczesnych   technologii   usprawniajacych   organizacj?
i funkcjonowanie Starostwa oraz koordynowanie procesu informatyzacji urz?du.
Nadzor nad prawidtowym funkcjonowaniem infrastruktury teleinformatycznej
urz^du.

3. Zaieznosc sluzbowa
     podlega Naczelnikowi Wydziatowi Organizacyjno-Administracyjnego

4. Miejsce w strukturze organizacyjnej
Stanowisko pracy ds. informatyzacji Starostwa

5. Podstawowe obowiazki / Zakres czynnosci
5.1 Obowiazki merytoryczne

         1. Opracowanie koncepcji komputeryzacji i informatyzacji Starostwa,
         2. Organizowanie i wdrazanie nowych rozwiazan i zastosowan

            informatyki,
         3. Programowanie rozwoju zastosowan intemetu w urzedzie oraz

           wspotdziatanie z zainteresowanymi komorkami organizacyjnymi
           przy obstudze strony intemetowej urzedu,

         4. Planowanie i organizowanie zakupow sprz^tu i oprogramowania na
           potrzeby Starostwa,

         5. Sprawowanie nadzoru nad uzytkowaniem sprz^tu komputerowego,
         6. Opracowywanie projektow dokumentow regulujacych zasady

            dzialania systemu informatycznego urz^du, zakres kontroli
           wewn^trznej w systemie;

         7. Konserwacja sprz^tu komputerowego;
         8. Udzielenie fachowej pomocy i doradztwa informatycznego na rzecz

           wydziatow Starostwa;
         9. Analizowanie kierunkow zmian dziatania urzedu pod katem

            dostosowania  systemu  informacyjnego  i  informatycznego
_______w zakresie narzedzi informatycznych i zakresu oraz form



                        UCHWAL^NR 55/12/11
      w sprawie wyrazenia zgody na udzielenie zamowienia publicznego

na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3758W Leiice - Majki - Stupia
        na odcinku od m. Majki Mate w kierunku m. Cetlin do granicy

                        z gm. Gozdowo w 2011 roku
           /Uchwafa stanowi zaiacznik nr 9 do niniejszego protokolu/.

                     UCHWAL^NR 56/12/11
   w sprawie wyrazenia zgody na udzielenie zamowienia publicznego

na zakup w formie leasingu operacyjnego nowej koparko - tadowarki dia
                  potrzeb ZDPw Sierpcu w 2011 roku

       /Uchwala stanowi zaiacznik nr 10 do niniejszego protokolu/.

                        UCHWAL^NR 57/12/11
      w sprawie wyrazenia zgody na udzielenie zamowienia publicznego

na wykonanie chodnika i wjazdow w ciagu drogi powiatowej nr 3702W St.Kol.
           Szczutowo - droga nr 560 w m. Szczutowo w 2011 roku
          /Uchwala stanowi zaiacznik nr 11 do niniejszego protokolu/.

Pan S.Olejniczak ziozyl wniosek formalny majacy na celu uwzglednienie zawarcia
porozumienia z Gmina^ Mochowo w celu kontynuacji przebudowy drogi powiatowej
nr 3720W Mochowo - Gozdowo wowczas, gdy zostana^ wygospodarowane wolne
srodki fmansowe z przebudowy drogi powiatowej nr 3726W Ligowo - Sierpc.
Czlonkowie Zarzadu Powiatu jednoglosnie przychylili si? do wniosku czlonka
Zarzadu, ze w przypadku wygospodarowania wolnych srodkow finansowych
z przebudowy drogi powiatowej nr 3726W Ligowo - Sierpc zostanie spisane
stosowne porozumienie majace na celu kontynuacje przebudowy drogi powiatowej
nr 3720W Mochowo - Gozdowo.
Pan S.Olejniczak nadmienil, ze zapoznawal sie z dokumentacja, zwiazana^
z przebudowa^ drogi Ligowo - Sierpc i chcialby sie dowiedziec, czy ramach niniejszej
inwestycji bedq_ oczyszczane rowy i udrazniane przepusty?
Pan Z.Rzadkiwicz powiedzial, ze w ramach realizacji przebudowy drogi Ligowo-
Sierpc beda^ wykonywane niniejsze zadania. Wszelkie zadania musza^ bye
wykonywane zgodnie z projektem, ktory zostal ziozony w ramach ,,Schetyn6wek".
Pan S.Olejniczak chcialby sie dowiedziec, czy  sa^ plany budowy chodnika
w miejscowosci Ligowo poza zakresem, ktory zostal ujety w dokumentacji



3^. 00^. W. W4^

                       UCHWALA NR ..39../..4L/2011
                      ZARZADU POWIATU w SIERPCU                         z dnia ..^.^.^-.<T.Q^..2011 r.

   w sprawie wyrazenia zgody na zlecenie wykonania zatoki autobusowej przy
       drodze powiatowej nr 3738W w miejscowosci Pszczele w 2011 roku

         Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie
powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z pozn. zm.) oraz art. 19 ust. 1, ust.
2 pkt 3, art. 20 pkt 3 i 4, art. 21 ust. la ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z pozn. zm.), zgodnie z art. 4 pkt 8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamowien Publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr
113, poz. 759 z pozn. zm.) oraz @ 60 ust. 1 Statutu Powiatu z dnia 25 kwietnia 2002 r.
(Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 2 lipca 2002 r. Nr 173, poz. 3826 z pozn. zm.) - uchwala
sie, co nastepuje:

                                       @1.
   1. Wyraza sie zgode na zlecenie wykonania zatoki autobusowej przy drodze

      powiatowej nr 3738W w miejscowosci Pszczele w 2011 roku - zgodnie z
      wnioskiem stanowiacym zaiacznik do niniejszej uchwaly.
      Zlecenia dokonac poza ustawy zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia
      2004 roku Prawo zamowien publicznych.

   2. Wartosc zlecenia o ktorym mowa w pkt 1 - zgodnie z wnioskiem stanowiacym
      zaiacznik do niniejszej uchwaty.

   3. Upowaznia sie p.o. Kierownika Zarzadu Drog Powiatowych w Sierpcu Pana
      Artura Obrebskiego do zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamowienia.

                                       @2.
Wykonanie uchwaly powierza sie p.o. Kierownikowi Zarzadu Drog Powiatowych w
Sierpcu.

                                       @3.
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.
Zarzad:                                                       ,
Przewodniczacy   Jan Laskowski                       .... ..^y^...............
Czlonek       Marek Gasiorowski                  /--''^^::^^^.^77r........
Czlonek        Slawomir Olejniczak                      ............y..............
Czlonek        Wojciech Rychter                          ............ /.V'^A.........
Czlonek          Krystyna Siwiec                          ................sS-lWw^.......



            - Centrum Ksztalcenia Praktycznego w Sierpcu,
            - Liceum Ogolnoksztalcace w Sierpcu,
            - Powiatowy Urzad Pracy w Sierpcu,
            - Zespol Szkol Nr 1 w Sierpcu.

      Ponadto Pan Starosta dodal, ze chcialby rowniez aby Dom Pomocy Spolecznej
      w Szczutowie rowniez zostal objety niniejszym przetargiem.
      Pani Sekretarz wyjasnila, iz ustalono ze Pani Dyrektor DPS w Szczutowie ma
      wynegocjowane korzystne warunki zakupu paliw dia potrzeb swej jednostki. Ponadto
      pojawilby sie problem odiegtosci DPS w Szczutowie od stacji, ktora zostalaby
      wyznaczona do odbioru paliw. Istnieje duze prawdopodobienstwo, ze stacja bylaby
      oddalona w odieglosci przekraczajacej 5 km, co byloby niekorzystne dia DPS
      w Szczutowie. Ponadto jednostka wykorzystuje sladowe ilosci paliwa.9   Pani Sekretarz dodala, ze niniejszym przetargiem object byliby odbiorcy paliw
      plymiych z terenu miasta Sierpc i w ogloszeniu o przetargu zostal okreslony wymog,
      ze stacja nie moze bye oddalona od siedziby zamawiajacego w odieglosci
      przekraczajacej 5 km.
      Wobec powyzszego ustalono, ze DPS w Szczutowie nie zostanie ujety przetargiem na
      zakup paliw plynnych do pojazdow samochodowych wykorzystywanych przez
      jednostki organizacyjne Powiatu Sierpeckiego.
      Pan Starosta nadmienil, iz postepowanie w sprawie udzielenia zamowienia
      publicznego na wykonanie zadania pn. Dostawa w roku 2011 paliw plynnych do
      pojazdow samochodowych wykorzystywanych przez jednostki organizacyjne
      Powiatu Sierpeckiego odbyloby si^ w trybie zapytania o cene.

^|   Czlonkowie Zarzadu po zapoznaniu sie z niniejszym projektem uchwaly jednoglosnie
      podjeli

                               UCHWAL^NR 58/12/11
             w sprawie wyrazania zgody na udzielenie zamowienia publicznego

        na wykonanie zadania pn. Dostawa w roku 2011 paliw plynnych do pojazdow
             samochodowych wykorzystywanych przez jednostki organizacyjne

                               Powiatu Sierpeckiego
                 /Uchwala stanowi zaiacznik nr 12 do niniejszego protokolu/.



Ad.pkt12.Pan Starosta poinformowal, iz zostala przygotowana procedura przetargowa na
zakup   samochodu   sluzbowego   na   potrzeby   Starostwa   Powiatowego
w Sierpcu.
Pan Starosta nadmienil, ze zamowienie publiczne pn. zakup samochodu shizbowego
na potrzeby Starostwa Powiatowego w Sierpcu nastapiloby ponizej 193000 euro
i postepowanie przetargowe moze nastapic w trybie zapytania o cene.
Pani Sekretarz wyjasnila, ze na ustalenie trybu postepowania przetargowego nie ma
wplywu tyiko cena, ale takze charakter zamowienia. Ponadto Pani Sekretarz
nadmienila, ze osoba zajmujaca si? zamowieniami publicznymi w Starostwie
Powiatowym w Sierpcu zaopiniowala, ze niniejsze postepowanie winno zostac
zorganizowane w trybie przetargu nieograniczonego.
Minimalne warunki zamowienia publicznego zostaly okreslone we wniosku, ktory
bedzie stanowic zaiacznik do uchwaly wyrazajacej zgode na udzielenie zamowienia
publicznego pn. Zakup samochodu sluzbowego na potrzeby Starostwa Powiatowego
w Sierpcu, tyiko Zarzad Powiatu winien sprecyzowac tryb zamowienia publicznego.
Pan S.Olejniczak dodal, iz przedmiotowego zamowienia nalezy dokonac w drodze
przetargu.
Wobec powyzszego ustalono, iz przetarg na zakup samochodu sluzbowego na
potrzeby Starostwa Powiatowego   w Sierpcu   nastapi w trybie przetargu
nieograniczonego. Natomiast warunki techniczne samochodu szczegolowo zostanq_
okreslone w specyfikacji.
Czlonkowie Zarzadu po zapoznaniu sie z niniejszym projektem uchwaly jednoglosnie
podjeli

                         UCHWAL^NR 59/12/11
       w sprawie wyrazania zgody na udzielenie zamowienia publicznego

     pn. Zakup samochodu sluzbowego na potrzeby Starostwa Powiatowego
                                 w Sierpcu

           /Uchwala stanowi zaiacznik nr 13 do niniejszego protokolu/.

Ad. pkt13.Czlonkowie Zarzadu zapoznali sie z informacja^ dotyczacy skarg, ktore wplynely do
Starostwa Powiatowego w Sierpcu w roku 2010 ktora stanowi zaiacznik nr 14 do
niniejszego protokolu.
Nie wniesiono uwag do niniejszej informacji.
Ad.pkt14.Pan Starosta poinformowal, iz Pani Ewa Barchanowicz Dyrektor Powiatowego
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                       UCHWALA NR .^.02/../?3../2011
                      ZARZADU POWIATU w SIERPCU                         z dnia .^..m<M.^..2011 r.

w sprawie wyrazenia zgody na udzielenie zamowienia publicznego na wykonanie
 przebudowy drogi powiatowej nr 3772W ul. Swietokrzyska wraz z chodnikiem

                       w miejscowosci Sierpc w 2011 roku
         Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie

powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z pozn. zm.) oraz art. 19 ust. 1, ust.
2 pkt 3, art. 20 pkt 3 i 4, art. 21 ust. la ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z pozn. zm.), zgodnie z art. 39 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamowien Publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113,
poz. 759 z pozn. zm.) oraz @ 60 ust. 1 Statutu Powiatu z dnia 25 kwietnia 2002 r. (Dz.
Urz. Woj. Maz. z dnia 2 lipca 2002 r. Nr 173, poz. 3826 z pozn. zm.) - uchwala sie,
co nastepuje:

                                       @1.
   1. Wyraza sie zgode na udzielenie zamowienia publicznego na wykonanie

      przebudowy drogi powiatowej nr 3772W ul. Swietokrzyska wraz z chodnikiem
      w miejscowosci Sierpc w 2011 roku - zgodnie z wnioskiem stanowiacym
      zaiacznik do niniejszej uchwaly.
      Zamowienia udzielic w trybie art. 39 ustawy Prawo zamowien publicznych.

   2. Wartosc zamowienia o ktorym mowa w pkt 1 - zgodnie z wnioskiem
      stanowiacym zaiacznik do niniejszej uchwaly.

   3. Upowaznia sie p.o. Kierownika Zarzadu Drog Powiatowych w Sierpcu Pana
      Artura Obrebskiego do zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamowienia.

                                       @2.
Wykonanie uchwaly powierza sie p.o. Kierownikowi Zarzadu Drog Powiatowych w
Sierpcu.

                                       @3.
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.
Zarzad:                                                   /^~\!
Przewodniczacy   Jan Laskowski                       ...........................
CzlonekMarek Gasiorowski
CzlonekSlawomir Olejniczak
CzlonekWojciech Rychter
CzlonekKrystyna Siwiec



Ill

bozewski
bendorzynski
czachorowski
cieslinski
gtuchowski
kotarczyriski
krajkowski
zychowski
dreglinski
lipski
kruszenicki
kosobudzki
sierakowski

Format -owski
kuskosia
pol'ikosl<i
zukosl<i
myskos^i
rogeriofsl<i
gozdoskI.

snechost^i, snichosl<i
paskos^i
senkosl^i
gosckoski
blinnosfc
uazoskiA

lipnakoski
briskoski
pankoski

- Bozewo (Bozewo)
- Bendorzyn (Bozewo)
- Czachorowo (Bozewo)
- Cieslin (Bozewo)
- Ghjchowo (Bozewo)
- Kotarczyn (Bozewo)
- Krajkowo (Krajkowo)
- Zychowo (Krajkowo)
- Dreglin (Krajkowo)
- Lipa (Krajkowo)
- Kruszenica (Krajkowo)
- Kossobudy (Krajkowo)
- Sierakowo (Krajkowo)

      Formacje gwarowe
- Koski, Kuski (Rosciszewo)
- Potik (Rosciszewo)
- Zuki (Mochowo)
- Myszki (Gozdowo)
- Rogieniczki (Leiice)
- Gozdy (Ligowo)
- Sniechy (Ligowo)
- Piaski (Sierpc)
- Sek (Zawidz)
- Goszczk (Unieck)
- Blinno (Gojsk)
- tazy (Gojsk)
- Lipniak (Gojsk)
- Bryski (tukomie)
- Pianki (tukomie)
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nadolrii'koski
                   Nazwy

       Formant -owski
czamominkowski
kurowkowski
zdunowkowski
draminkowski
kuskowski
kownatkowski
(ipnikowski
polikowski
warzynkowski
szczepankowski
zukowski
dobrzeniczkowski
zurawinkowski
myszkowski
poswietnowski
suwakowski
zakrzewkowski
rokiciowski
ligowkowski
sniechowski
kapusnikowski
dabrowkowski
mieszakowski
piaskowski
bledzewkowski
kwasnowski

 Nadolnik (tukomie)
 nieztozone

     Formacje projektowane
 Czarnominek, Czarnominko (Gozdowo)
 Kurowko (Gozdowo)
 Zdunowek (Krajkowo)
 Draminek (Krajkowo)
 Kuski (Rosciszewo)
 Kownatka, gw. Kornatki (Rosciszewo)
 Lipniki (Rosciszewo)
 Polik (Rosciszewo)
 Warzyn - Skory, Warzynek (Goteszyn)
 Szczepanki (Goleszyn)
 Zuki (Mochowo)
 Dobrzenice Mate.Dobrzeniczki (Mochowo)
 Zurawinek (Mochowo)
 Myszki (Gozdowo)
 Poswietne (Jezewo)
@ Suwaki (Siemia^tkowo Koziebrodzkie)
 Zakrzewko (Bozewo)
@ Rokicie (Ligowo)
 Ligowko (Ligowo)
@ Sniechy (Ligowo)
 Kapusniki (Ligowo)
@ Da.br6wki (Sierpc)
@ Mieszaki (Sierpc)
@ Piaski (Sierpc)
@ Bledzewko (Sierpc)
@ Kwasno (Sierpc)



3^X ..W^ . 76- ^0^1

                     UCHWALA NR ^ffd/.AI/lOll
                   ZARZ^DU POWIATU W SIERPCU

                       z dnia .s^. marca 2011 roku
w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budzetu Powiatu,
z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespotu
Zakladow Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2010 rok.
Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz.1240 z pozn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy
z dnia 20 lipca 2000 roku o oglaszaniu aktow normatywnych i niektorych
innych aktow prawnych ( Dz. U. z 201 Or. Nr 17 poz. 95 z pozn. zm.) - uchwala
sie, co nastepuje:

                                   @1.
Przekazac Radzie Powiatu w Sierpcu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej
sprawozdanie z wykonania Budzetu Powiatu w Sierpcu za rok 2010, stanowiace
Zaiacznik Nr 1 do uchwaly.

                                   @2.
Przekazac Radzie Powiatu:

   1) sprawozdanie z wykonania planu finansowego  Samodzielnego
      Publicznego Zespolu Zakladow opieki Zdrowotnej w Sierpcu za rok 2010
      stanowiace zaiacznik Nr 2 do uchwaly;

   2) mformacje o stanie mienia Powiatu w Sierpcu za 2010 rok stanowiace
      zaiacznik Nr 3 do uchwaly.

                                   @3.
Przekazac Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informacje, o ktorej
mowa w @ 2 pkt 2.

                                   @4.
Sprawozdanie o ktorym mowa w @ 1, podlega publikacji w Dzienniku
Urzedowym Wojewodztwa Mazowieckiego.

                                   @5.
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.
Zarzad:
Przewodniczacy
Czlonek
Czlonek
Czlonek
Czlonek

Jan Laskowski
Marek Gasiorowski
Slawomir Olejniczak
Wojciech Rychter
Krystyna Siwiec



Sierpc, dnia 23 maja 201 Ir.

  ODPOWIEDZ NA LIST OTWARTY PANA ZDZISLAWA DUMOWSKIEGO
        PRACOWNIKA STAROSTWA POWIATOWEGO W SIERPCU.

    W zwiazku z zamieszczeniem w dniu 14 maja 201 Ir. listu otwartego
 do Starosty, na prywatnym blogu Pana Zdzislawa Dumowskiego - pracownika
 Starostwa Powiatowego w Sierpcu, w ktorym podniesiono zarzuty braku
 kompetencji w zakresie gospodarowania funduszami unijnymi osobom
 piastujacym stanowiska Starosty i Wicestarosty Powiatu Sierpeckiego, jako osoby
 zarzadzajace powiatem sierpeckim postanowilismy ustosunkowac sie do tresci,
 ktore zostaty w nim zawarte.

   Zgodnie z podniesionym przez Pana zarzutem, ze nie dysponujemy czasem
na  wysmchanie  szeregowych  urzednikow  informujemy,  ze  zgodnie
z regulaminem organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Sierpcu, kazdy
pracownik wydziam podlega pod swojego naczelnika, ktory ma swobodny dostep
do Starosty. W wyjatkowych sytuacjach pracownik moze zostac poproszony przez
Nas na rozmowe. Niemniej jednak, kazdy pracownik niezaleznie od zajmowanego
stanowiska, ma mozliwosc spotkania z Nami i rozmowy indywidualnej
po uprzednim umowieniu sie.

   W liscie informuje Pan, ze w 2009 roku Pan i Pana Wspotpracownica
ztozyliscie 6 wnioskow o dofmansowanie, ale nie wspomniat Pan, ze tyiko jeden
jest obecnie realizowany. Powody odrzucenia przez Mazowiecka, Jednostke
Wdrazania Projektow Unijnych 5 pozostatych napisanych przez Pana wnioskow,
znajduja^ sie ponizej:
@ Program Operacyjny Kapitat Ludzki,   Priorytet IX,   Dziatanie 9.1.2

   ,,Dysfunkcja to nie problem". Projekt zostat odrzucony z uwagi na
   niespemienie kryteriow wskazanych w czesci A karty oceny merytorycznej
   (tzw. oceny ,,wykonalnosci" projektu) oraz uzyskanie mniej niz 60 punktow.
   W zwiazku z tym projekt nie mogt bye rekomendowany do dofinansowania.

@ Program Operacyjny Kapita-t Ludzki, Priorytet VIII, Dziatanie 8.1.1 ,,Z Europa.
   za pan brat" (wspieranie kwalifikacji zawodowych i doradztwo dia
   przedsiebiorstw). Projekt nie zostat skierowany do dofinansowania z powodu
   braku srodkow, a po wznowieniu konkursu Powiat nie spemiat juz kryteriow
   dostepu.

@ Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Mazowieckiego, Priorytet VII,
   Dziatanie 7.2 Infrastruktura sluzaca edukacji pn. ,,Modemizacja obiektow
   oswiatowych na terenie Powiatu Sierpeckiego". Projekt spemial minimum
   punktowe, jednak z powodu braku srodkow fmansowych nie zostal przyjety
   do dofinansowania. Ztozono kilka protestow od tej decyzji. Uzyskanie
   dofinansowania uzaleznione jest od osiagnietej pozycji na liscie rankingowej
   po ocenie wszystkich pozytywnie rozpatrzonych protestow w ramach konkursu
   RPOWM/7.2/1/2009.



Moje Boisko Orlik 2012" w wyniku czego w kazdym miesiacu otrzymywal
ze Szkolnego Zwiazku Sportowego 1000 zl brutto za 80 godzin zajec.
Czlonkowie Zarzadu zobowiazali Wydzial ORS do przygotowania informacji jakie
zostaly zaplanowane imprezy na boisku ,,0rlik" w roku 2011. Ponadto dobrze
byloby, aby zostaly przedstawiona informacjajak funkcj onuj a^ obiekty ,,0rlik 2012"
przy szkolach w innych powiatach.

Ad. pkt19.Czlonkowie Zarzadu Powiatu w Sierpcu zapoznali sie z informacja^ Wydziam ORS
dotyczacy stopnia realizacji Strategii Rozwoju Gospodarczego Powiatu Sierpeckiego,
ktora zostala przyjeta do realizacji na lata 2004-2012 oraz Planu Rozwoju Lokalnego
Powiatu Sierpeckiego, ktory zostal przyjety do realizacji w latach 2007-2013
/Informacja stanowi zaiacznik nr 22 do niniejszego protokolu/.
Glos zabrata Pani Sekretarz, ktora powiedziala, ze w celu wlasciwej realizacji
zaiozen niniejszej strategii i planu powolano zespol wdrazajacy i monitorujacy,
ktorego sklad w przeciagu kilku lat nie byl aktualizowany. W skladzie obu zespolow
sq_ osoby, ktore nie sq, od jakiegos czasu pracownikami Starostwa badz jednostek
organizacyjnych Powiatu. Pan Z.Dumowski na tego typu uwage powiedzial, ze to
Rada Powiatu podjela uchwale, w ktorej to powolano zespol wdrazajacy
i monitorujacy realizacje niniejszego planu i to Zarzad Powiatu wykonujac uchwale
powinien przekazac niniejszy dokument zespolowi monitorujacemu do realizacji oraz
dokonac zmian w skladzie zespolow. Pani Sekretarz dodala, ze wszelkie uchwaly
Rady Powiatu sq, przekazywane wydzialom, ktore sq_ merytorycznie odpowiedzialne
za prowadzenie sprawy i przekazanie jej do wiadomosci i stosownego wykorzystania
jednostkom organizacyjnym powiatu, ktore sa^ zaangazowane w realizacji danego
zadania. Ponadto oba zespoly powinny bye na biezaco aktualizowane na wniosek
wydzialu, do ktorego kompetencji nalezy prowadzenie sprawy.
Zarzad Powiatu do tej pory nie byl informowany przez Wydzial o stopniu realizacji
Strategii Rozwoju Gospodarczego Powiatu Sierpeckiego, ktora zostala przyjeta do
realizacji na lata 2004-2012 oraz Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Sierpeckiego,
ktory zostal przyjety do realizacji w latach 2007-2013.
Pan Starosta przytoczyl zapis z informacji Wydzialu ORS dotyczacej stopnia
realizacji Strategii Rozwoju Gospodarczego Powiatu Sierpeckiego, ktora zostala
przyjeta do realizacji na lata 2004-2012 oraz Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu
Sierpeckiego, ktory zostal przyjety do realizacji w latach 2007-2013 w ktorej
przytoczono sformulowanie, ze ,,sklad zespolu wskazywal, ze wladze samorzadowe
III kadencji mialy szczera, wole szerokiej wspolpracy ze wszystkimi srodowiskami
z terenu Powiatu Sierpeckiego. Aktywnosc zespom byla jednak niewielka i zanikia
do konca 2008 roku. Odpowiedzialnosc za realizacje Planu w calosci przejal Zarzad
Powiatu".
Pan Z.Czajkowski powiedzial, ze z pelna^ swiadomoscia^jako Naczelnik Wydzialu
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ORS podpisal informacje dotyczacy stopnia realizacji Strategii Rozwoju
Gospodarczego Powiatu Sierpeckiego oraz Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu
Sierpeckiego, zawierajaca^przytoczone przez Pana Staroste sformulowanie. Powyzsze
stwierdzenie przedstawia stan faktyczny realizacji omawianego Planu, gdyz to
Zarzad Powiatu podejmowal decyzje o inwestycjach.
Wobec powyzszego czlonkowie Zarzadu Powiatu uznali, ze powinna nastapic
aktualizacja zespolow wdrazajacych i monitorujacych realizacje zaiozen Strategii
Rozwqju Gospodarczego Powiatu Sierpeckiego, ktora zostala przyjeta do realizacji
na lata 2004-2012 oraz Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Sierpeckiego, ktory zostal
przyjety do realizacji w latach 2007-2013.
Niniejsza infonnacja nie zostala przyjeta przez Zarzad Powiatu w Sierpcu.

Ad.pkt 20.Pan Starosta poinformowal, iz Zespol Szkol Nr 1 w Sieipcu organizuje konkurs
,,Ja i moja przyszlosc", ktory skierowany jest do uczniow III klas gimnazjow z terenu
Powiatu Sierpeckiego. W zwiazku z powyzszym Dyrektor szkoly zwrocil sie z prosba^
o wsparcie fmansowe niniejszego zadania /Wniosek stanowi zaiacznik nr 23 do
niniejszego protokolu/.
Wobec powyzszego czlonkowie Zarzadu Powiatu jednoglosnie uznali, ze Starosta
Sierpecki powinien objac patronatem konkurs ,,Ja i moja przyszlosc", ktory jest
organizowany przez szkole prowadzona^ przez Powiat Sierpecki.

Ad.pkt 21.Pan Starosta poinformowal, iz Pani Aldona Kowalska Z-ca Naczelnika Wydzialu
Zarzadzania Srodowiskiem wystapila z wnioskiem o wniesienie pod obrady Rady
Powiatu w Sierpcu projektu oswiadczenia udzielajacego poparcia Sejmikowi
Wojewodztwa Mazowieckiego w sprawie utworzenia z obszaru wojewodztwa
mazowieckiego strefy wolnej od upraw roslin modyfikowanych genetycznie
/Wniosek stanowi zaiacznik nr 24 do niniejszego protokolu/.
Czlonkowie Zarzadu po zapoznaniu sie z niniejszym projektem uchwaly jednoglosnie
podjeli

                         UCHWAL^NR 62/12/11
      w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu

 oswiadczenia udzielajacego poparcia Sejmikowi Wojewodztwa Mazowieckiego
 w sprawie utworzenia z obszaru Wojewodztwa mazowieckiego strefy wolnej od

                  upraw roslin modyfikowanych genetycznie
           /Uchwala stanowi zaiacznik nr 25 do niniejszego protokolu/.
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      Posiedzenie Zarzadu Powiatu opuscila Pani Krystyna Siwiec.

      Ad.pkt 22.      Pan Starosta poinformowal, iz Pani A.Gorczyca - Kierownik PCPR w Sierpcu
      wystapila z wnioskiem o podjecie uchwaly w sprawie powolania oraz okreslenia
      zakresu   dzialania,   kompetencji   Powiatowego   Pelnomocnika   ds.   Osob
      Niepelnosprawnych /Wniosek stanowi zaiacznik nr 26 do niniejszego protokolu/.
      Pani Sekretarz wyjasnila, ze w latach 2007-2010 funkcj e Powiatowego
      Petnomocnika ds. Osob Niepelnosprawnych sprawowal Pani Jaroslaw Ocicki, ktory
      zostal desygnowany do niniejszej funkcji Uchwaly Nr 43/IX/07 Zarzadu Powiatu
      w Sierpcu w dniu 06.02.2007 roku na okres czterech lat.
      W zwiazku z powyzszym kadencja Powiatowego Pelnomocnika ds. Osob
      Niepelnosprawnych uplynela dnia 6.02.2011 roku i zasadnym byloby powolanie
      osoby, ktora przez kolejne lata pracowalaby na rzecz potrzebujacych.

9   Czlonkowie Zarzadu po zapoznaniu sie z niniejszym projektem uchwaly uznali,
      ze Powiatowym Pelnomocnikiem ds. Osob Niepelnosprawnych powinien bye Pan
      Wojciech Rychter.
      Pan Wojciech Rychter wyrazil zgode na pelnienie funkcji Powiatowego
      Pelnomocnika ds. Osob Niepelnosprawnych.
      W zwiazku z powyzszym czlonkowie Zarzadu wskutek glosowania:

            -za- 3
            - wstrzymujacych sie - 1
            /Pani K.Siwiec @ nieobecna/
            podjeli

                               UCHWAL^NR 63/12/11
            w sprawie powotania oraz okreslenia zakresu dzialania, kompetencji9             Powiatowego Pelnomocnika ds. Osob Niepetnosprawnych

                 /Uchwala stanowi zaiacznik nr 27 do niniejszego protokolu/.

      Ad. pkt 23.      Czlonkowie Zarzadu Powiatu w Sierpcu zapoznali sie z informacja^ PCPR w Sierpcu
      z przeprowadzonej kontroli w Domu Pomocy Spolecznej w Szczutowie nie wnoszac
      uwag /Protokol z przeprowadzonej kontroli w DPS w Szczutowie stanowi zaiacznik nr
      28 do niniejszego protokolu/.
      Na posiedzenie Zarzadu Powiatu wrocila Pani K.Siwiec.

      Ad. pkt 24.      Pan Starosta poinformowal, iz Naczelnik Wydzialu Geodezji i Gospodarki
      Nieruchomosciami wystapil z wnioskiem o podjecie decyzji orzekajacej
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