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  PROTOKOL NR 8/11
       Z POSIEDZENIA

ZARZADU POWIATU W SIERPCU
   w dniu 19 stycznia 2011 roku

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

Na stan 5 czlonkow w posiedzeniu uczestniczyk) 4 zgodnie z zataczona^ lista^
obecnosci, ktora stanowi zaiqcznik nr 1 do niniejszego protokolu.

Spoza grona cz-kmkow zarzadu w posiedzeniu uczestniczyli:
   1) Pani Agnieszka Malanowska - Sekretarz Powiatu,
   2)Pan Stanistaw Pijankowski - Skarbnik Powiatu.

Porzadek posiedzenia:
   1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocnosci.
   2. Przyjecie porzadku obrad.
   3. Podjecie uchwaly w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu

     projektu uchwaly zmieniajacej Uchwale Nr 23/III/10 Rady Powiatu w Sierpcu
     z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie w sprawie wydatkow budzetu Powiatu
     Sierpeckiego, ktore w 2010 roku nie wygasaj^z uplywem roku budzetowego.

   4. Podjecie uchwaly w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu
     projektu uchwaly zmieniajacej Uchwale Budzetowa^ Powiatu Sierpeckiego
     na rok 2011.

   5. Podjecie uchwaly w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu
     projektu uchwaly w sprawie zasad naliczania diet oraz zwrotu kosztow podrozy
     przyslugujacych radnym powiatu Sierpeckiego.

   6. Sprawy rozne.

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.
Czlonkowie Zarzadu jednoglosnie przyjeli porzadek

Ad. pkt 3.
Glos zabral Pan Skarbnik, ktory przedstawil projektu uchwaly w sprawie wniesienia
pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu    uchwaly zmieniajacej Uchwal?
Nr 23/III/10 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie
w sprawie wydatkow budzetu Powiatu Sierpeckiego, ktore w 2010 roku nie wygasaja^
z uplywem roku budzetowego.
Zmiana Uchwaly Nr 23/III/10 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 grudnia 2010 roku,
w sprawie wydatkow budzetu Powiatu Sierpeckiego, ktore w 2010 roku nie wygasaja^
z uplywem roku budzetowego spowodowanajest bledn^interpretacj^zapisu art. 263
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o fmansach publicznych. Organ stanowiacy
jednostki samorzadu terytorialnego moze ustalic w drodze uchwaly wykaz wydatkow
niewygasajacych z uplywem roku budzetowego oraz okreslic ostateczny termin
dokonania kazdego wydatku ujetego w tym wykazie w nastepnym roku budzetowym.
W wykazie , o ktorym mowa ujmuje sie wydatki zwiazane z realizacja^ umow np.
w sprawie zamowienia publicznego. Dotacje uznane za niewygasajace z koncem roku
budzetowego dia SP ZZOZ w kwocie 529.098 zl i dia Urzedu Marszalkowskiego
w kwocie 115.131 zl w swietle tego przepisu nie moga^byc uznane za niewygasajace.
W zwiazku z powyzszym w zaiaczniku Nr 1 do Uchwaly Nr 23/III/10 z dnia
30 grudnia 2010 roku nalezy dokonac zmian polegajacych na wykresleniu zadan:

            1) Projekt kluczowy ,,Przyspieszenie wzrostu konkurencyjnosci
            wojewodztwa  mazowieckiego  przez  budowanie  spoleczenstwa
            informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie
            wiedzy o Mazowszu" w kwocie 115.131 zl,
            2) ,,Remont oddzialu wewnetrznego Samodzielnego Publicznego
            Zakladu Zespolow Opieki Zdrowotnej w Sierpcu" w kwocie 529.098 zl.

Czlonkowie Zarzadu po zapoznaniu si^ z niniejszym projektem uchwaly jednoglosnie
podjeli

                         UCHWALENR 40/8/11
      w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu uchwaty

 zmieniajacej Uchwate Nr 23/III/10 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 grudnia
2010 roku w sprawie w sprawie wydatkow budzetu Powiatu Sierpeckiego, ktore

           w 2010 roku nie wygasaja z uptywem roku budzetowego
           /Uchwafa stanowi zaiqcznik nr 2 do niniejszego protokolu/.



Ad. pkt 4.
Pan Skarbnik przedstawil projekt uchwaly w sprawie wniesienia pod obrady Rady
Powiatu w Sierpcu projektu uchwaly zmieniajacej Uchwal? Budzetowa^ Powiatu

Sierpeckiego na rok 2011.
Zmiana Uchwaly Nr 25/III/10 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 grudnia 2010 roku
w sprawie uchwalenia Budzetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2011 jest niezbedna
gdyz zmniejszone wydatki, ktore w ogolnej kwocie 644.229 zl zostaly uznane za
niewygasajace, nalezy przyjac na dochody i wydatki budzetu powiatu na 2011 rok.
Ponadto Pan Starosta dodat, ze w niniejszej uchwale zostalyby zabezpieczone
srodki fmansowe w wysokosci 100.000 zl na zakup koparki dia potrzeb Zarzadu

Drog Powiatowych w Sierpcu.

Czlonkowie Zarzadu po zapoznaniu si? z niniejszym projektem uchwaly jednoglosnie

podjeli

                        UCHWALE NR 40/8/11
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwaty

    zmieniajacej Uchwale Budzetowa Powiatu Sierpeckiego na rok 2011
          /Uchwafa stanowi zaiqcznik nr 3 do niniejszego protokolu/.

Ad. pkt 5.
Pan Starosta poinformowal, iz zostal przygotowany projekt uchwaly w sprawie
wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projekt uchwaly w sprawie zasad
naliczania diet oraz zwrotu kosztow podrozy przyslugujacych radnym powiatu
Sierpeckiego.
Pani Sekretarz wyjasnila, ze maksymalna kwota diety Radnego zaiezy od kwoty
bazowej ustalonej w ustawie budzetowej. W roku 2010 kwota bazowa wynosila
1.835 zl, natomiast w roku 2011 planowana kwota bazowa wynosi 1.766 zl.
W zwiazku z powyzszym maksymalna dieta w roku ubieglym mogia wynosic 1.927
zl natomiast w tym roku maksymalnie moze wynosic 1.854.
Padia propozycja aby diety zostaly przedstawione w formie procentowej
w zaieznosci od najnizszego wynagrodzenia zasadniczego. Pani Sekretarz
uwaza, ze tego typu rozwiazanie sie nie sprawdzi, gdyz najnizsze wynagrodzenie
zasadnicze z roku na rok znacznie wzrasta. Wskaznik, ktory cofna^kwot^ bazowa^ diet
o 3 lata do wysokosci z roku 2008, moze doprowadzic do sytuacji, ze w przyszlym
roku mogloby si? okazac, ze nalezaloby zmniejszyc diety do kwoty maksymalnej
z rozporzadzenia, gdyz nie mozna wyplacic diet wyzszych niz zostaly okreslone
w rozporzadzeniu. Ostatnio Rada Powiatu w Sierpcu zajmowala sie dietami
16 grudnia 2006 roku, czyli na poczatku III kadencji. Zasadnymjest aby na poczatku
IV kadencji ustalic nowe zasady wyplacania oraz wysokosci diet radnych.
Proponowana uchwala proponuje utrzymanie zasady zryczaltowanej miesiecznej



diety, zroznicowanej w wysokosci z uwzglednieniem pelnionej przez radnego
funkcji, a takze zawiera potracenia z tytuly nieobecnosci na posiedzeniach organow
rady. Proponuje si? nieznaczny wzrost wysokosci diet oraz obnizenie wysokosci
potracen. Ponadto niniejsza uchwala zawiera doprecyzowanie sposobu wyplaty diet,
ktore nastepuje na podstawie list obecnosci oraz, ze dieta wyplacana bedzie na

wskazane przez radnego konto bankowe.

Czlonkowie Zarzadu Powiatu w Sierpcu po wysluchaniu wyjasnien oraz po
zapoznaniu si? z przedlozonym projektem uchwaly jednoglosnie podjeli

                          UCHWALENR 42/8/11
  w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwaly

 w sprawie zasad naliczania diet oraz zwrotu kosztow podrozy przyslugujacych
                         radnym powiatu Sierpeckiego

            /Uchwala stanowi zaiqcznik nr 4 do niniejszego protokolu/.

       Ad pkt 6. Sprawy rozne.
       1) Pan Starosta poinformowal, iz dnia 17 stycznia 2011 roku uczestniczyl
       w spotkaniu Lokalnej Organizacji Turystycznej na ktorym ustalono, ze na poczatku
       kwietnia 2011 roku odbedzie si^ 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 skladki z tytulu czlonkostwa w niniejszej
       organizacji i wjakiej wysokosci.

       2) Pan Starosta poinformowal, iz z informacji uzyskanych od Pani Dyrektor
       SP ZZOZ w Sierpcu wynika, ze firma remontujaca oddzial wewnetrzny nie zrealizuje

A    zadania do konca lutego 2011 roku. Bedzie trzeba podpisac aneks do umowy na
       wykonanie niniejszego zadania np. do 15 marca 2011 roku.
       Ponadto Pan Starosta odbyl rozmowe z Pania_ Naczelnik Urzedu Skarbowego na
       temat mozliwosci pozyskania srodkow finansowych na zakup sprzetu dia szpitala.
       Po konsultacjach uznano, ze najlepsza^ forma^ pozyskania srodkow pienieznych
       byloby utworzenie organizacji pozytku publicznego. Niniejsza organizacja
       umozliwilaby jednostkom gospodarczym, podmiotom prawnym do przekazania do
        10% swego przychodu, ktory jest przez nich wypracowany i ktory nie bylby
       obciazony podatkiem. Podmioty fizyczne, ktore indywidualnie prowadza^ dzialalnosc
       gospodarcza_ moga^ do 6% dochodu przekazac na organizacje pozytku publicznego.
       Dotychczas, jezeli dany podmiot chcialby wesprzec fmansowo dzialalnosc szpitala to
       musial od kwoty przekazanej szpitalowi, odprowadzic podatek VAT. Niniejsza^
       sprawa^ Pani Dyrektor SP ZZOZ w Sierpcu si? zajela, gdyz jest to szansa na
       stworzenie mozliwosci pozyskania dia szpitala dodatkowych srodkow fmansowych



      np. na zakup sprzetu medycznego.

      3) Pan Starosta nadmienil, ze w zwiazku przekazaniem samochodu osobowego
      marki POLONEZ ATU PLUS rok produkcji 1997 bedacego na wyposazeniu
      Powiatowego Urzedu Pracy w Sierpcu na rzecz placowki oswiatowej tj. Centrum
      Ksztalcenia Praktycznego w Sierpcu dobrze byloby, aby samochod marki NISSAN
      bedacy na stanie Starostwa Powiatowego zostal przekazany na potrzeby PUP
      w Sierpcu. Wowczas rowniez PCPR w Sierpcu mogtoby rowniez korzystac z tego
      samochodu dia swych potrzeb.
      W Budzecie Powiatu Sierpeckiego na rok 2011 zostala zabezpieczona kwota
      w wysokosci 85.000 zl na zakup samochodu osobowego dia potrzeb Starostwa. W
      zwiazku z powyzszym dobrze byloby rozpoczac procedure przetargowa, na zakup
      samochodu osobowego dia potrzeb Starostwa Powiatowego w Sierpcu.

      4) Pan Starosta uwaza, ze nalezy podjac 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 ponoszq_ w zwiazku z kupowanym paliwem. Przygotowane zestawienie
      stanowic bedzie podstaw^ do wszczecia procedury zgodnie z Prawem Zmowien
      Publicznych.

@SOm^mko. @^b^e^Jan Laskowski @@@@

Dominika Pawtowska     Marek Gasiorowski

Krystyna Siwiecnieobecna



    Lista obecnosci
              cztonkow

       Zarzadu Powiatu w Sierpcu
na posiedzeniu w dniu 19 stycznia 2011 i

3.

4.

5.

Nazwisko i imi^

Jan Laskowski

Marek Gasiorowski

Stewomir Olejniczak

Wojciech Rychter

Krystyna Siwiec

Starosta

Wicestarosta

Cztonek

Cztonek

Cztonek

      Zarzad Powiatu zostat zwotany w trybie @ 58 ust. 3 Statutu Powiatu Sierpeckiego
co, nie stanowi podstawy do potrqcenia diety zgodnie z @ 1 uchwaty Nr 118/X\/J1/08 Rady
Powiatu w Sierpcu z dnia 25 k^vietnia 2008 roku

                                                    ^/nw^ y^w^


