
                       UCHWALA NR 39/VI/2011
                     RADY POWIATU W SIERPCU

                        z dnia 11 marca 2011 roku

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Komendanta Powiatowego
Panstwowej Strazy Pozamej w Sierpcu

       Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 15 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorzadzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592
z pozn. zm.) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Panstwowej
Strazy Pozamej (Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68 z pozn. zm.) - uchwala sie,
co nastepuje:

                                   @1.

Przyjmuje sie sprawozdanie Komendanta Powiatowego Panstwowej Strazy
Pozamej w Sierpcu o stanie bezpieczenstwa Powiatu Sierpeckiego w zakresie
ochrony przeciwpozarowej za rok 2010 stanowiace zaiacznik do niniejszej
uchwafy.

                                   @2.

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.

RADY
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                      Informacja
              Komendanta Powiatowego

             Panstwowej Strazy Pozamej
                      w Sierpcu

o stanie bezpieczenstwa ochrony przeciwpozarowej oraz
                zagrozeniach powiatu

Sierpc, grudzieri 201 Or.



w jakiejkolwiek formie doprowadzilby do sytuacji,   ze  nastapilaby przerwa
w uregulowaniu stanu formaino - prawnego dzierzawy czy tez uzyczenia gruntow
szkole. Czlonek Zarzadu chcialby sie dowiedziec: czy powyzsza sytuacja nie bedzie
miala wplywu na otrzymanie doplat unijnych?
Pani Sekretarz powiedziala, ze umowa moze zostac zawarta np. dnia 15 stycznia
2011 z moca^ obowiazujaca^ od 1 stycznia 2011 roku, co w efekcie zapewni ciaglosc
trwania umowy.

Ad. pkt 5@
Glos zabral Pan Skarbnik, ktory przedstawil projekt uchwaly w sprawie zmiany
w planie wydatkow budzetu Powiatu Sierpeckiego na 2010 rok.
Zgodnie z art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach 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 dochodowjak i wydatkow
budzetu w pelnej klasyfikacji budzetowej.
Wobec powyzszego  proponuje sie dokonanie nastepujacych zmian w planie
wydatkow na 2010 rok:

      1) na prosbe Dyrektor Liceum Ogolnoksztalcacego polegajacych na
      zmniejszeniu wydatkow w @ 4110 - skladki na ubezpieczenia spoleczne o
      kwote 1.800 zl,    a zwiekszenie wydatkow w @ 4010 o kwote 1 800 zl.

      2) po dokonaniu analizy wydatkow Starostwa Powiatowego w rozdzialach:

         a)75019 - Rada Powiatu - proponuje sie dokonanie zmian polegajacych na
            zmniejszeniu wydatkow w @ 3030 w kwocie 2.300 zl, i @ 4210 o 1.000
            zl, a zwiekszeniu wydatkow w @ 4300 o kwote 3.300 zl.

         b)75075 - Promocja jednostek samorzadu terytorialnego - proponuje sie
            dokonanie zmian polegajacych na zmniejszeniu wydatkow w @ 4300
            o 15.000 zl, a zwiekszeniu w @ 4210 o 15.000 zl.

      3) na prosbe Dyrektora Powiatowego Urzedu Pracy polegajacych na
   zmniejszeniu wydatkow na skladki na ubezpieczenia spoleczne i Fundusz Pracy w
   kwocie 12.400 zl, a zwiekszeniu wydatkow na wynagrodzenia osobowe
   pracownikow.

Poniewaz w uchwale budzetowej te paragrafy znajduja^ sie w tej samej grupie
wydatkow biezacych (wynagrodzenia i skladki od nich naliczane) nie zachodzi
koniecznosc zmiany uchwaly budzetowej.

Zarzad Powiatu majac na uwadze racjonalne wykorzystanie srodkow jednoglosnie



podjal

                   UCHWALENR 19/4/10
w sprawie zmiany w planie wydatkow budzetu Powiatu Sierpeckiego

                          na 2010 rok
      /Uchwata stanowi zatqcznik nr 3 do niniejszego protokolu/.

Ad pkt 6.
Pan Skarbnik przedstawil projekt uchwaly zmieniajacej Uchwale Budzetowa^
Powiatu Sierpeckiego na rok 2010.
Zmiany w wydatkach budzetu obejmujq_ zmiany w planie wydatkow zwiazanych
z realizacja_ zadan z zakresu administracji rzadowej i innych zadan zleconych
odrebnymi ustawami. Plan wydatkow Budzetu Powiatu ogolem bedzie wynosil
48.856.270 zl na co skladaja,sie:

     a) wydatki majatkowe 6. 867.794 zl,
     b) wydatki biezace 41.988476 zl.

Czlonkowie Zarzadu po zapoznaniu sie z niniejszym projektem uchwaly jednoglosnie
podjeli

                          UCHWALENR 20/4/10
      zmieniajqca uchwaly Budzetowa Powiatu Sierpeckiego na rok 2010.

            /Uchwafa stanowi zaiqcznik nr 4 do niniejszego protokolu/

Ad pkt 7.
Pan Skarbnik przedstawil projekt uchwaly Rady Powiatu w Sierpcu w sprawie
uznania wydatkow budzetu Powiatu Sierpeckiego, ktore w 2010 roku nie wygasna^
z uplywem roku budzetowego.
Z uwagi na przedluzajace sie prace remontowe w jednostkach organizacyjnych
Powiatu oraz z uwagi na przedluzajace sie procedury zamowien publicznych,
zachodzi koniecznosc uznania przez Rade Powiatu wydatkow, ktore    w zwiazku
z uplywem roku budzetowego nie wygasna.
Ponadto z projektu uchwaly Rady Powiatu zachodzi koniecznosc wykreslenia w @ 2
ust. 2, gdyz nowa ustawa o fmansach publicznych nie przewiduje planu finansowego.

Czlonkowie Zarzadu po zapoznaniu sie z nimejszym projektem uchwaly jednoglosnie
podjeli

                          U C H WAL E NR 21/4/10
        w sprawie przyjecia projektu uchwaly Rady Powiatu w Sierpcu
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                     i przekazania na sesje Rady Powiatu
            /Uch-wala stanowi zaiqcznik nr 5 do niniejszego protokolu/.

Ad. pkt 8.
Pan Starosta powiedzial, ze p.o. Kierownika Referatu Zarzadzania Kryzysowego
i Spraw Obywatelskich wystapila z wnioskiem o podjecie uchwaly wnoszacej pod
obrady Rady Powiatu w Sierpcu projekt uchwaly dotyczacej delegowania radnych do
Komisji Bezpieczenstwa i Porzadku Publicznego /Wniosek stanowi zaiqcznik nr 6 do
niniejszego protokolu./.
Pani Sekretarz wyjasnila, ze w Komisji Bezpieczenstwa i Porzadku Publicznego
dwom radnym wygasi mandat z racji zakonczenia III kadencji Rady Powiatu. Wobec
powyzszego Rada Powiatu IV kadencji must delegowac z Rady dwoch
przedstawicieli do pracy w niniejszej komisji.
Pan Starosta uwaza, ze wzorem lat ubieglych zasadnym byloby delegowanie do
Komisji Bezpieczenstwa i Porzadku Publicznego Wicestarosty Sierpeckiego - Pana
Marka   Gasiorowskiego   oraz   Przewodniczacego   Komisji   Infrastruktury
i Bezpieczenstwa Publicznego - Pana Krzysztofa Korpolinskiego.

Czlonkowie Zarzadu po zapoznaniu sie z niniejszym projektem uchwaly jednoglosnie
podjeli

                          UCHWALENR 22/4/10
  w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uehwaly

    dotyczacej delegowania radnych do Komisji Bezpieczenstwa i Porzadku
                                 Publicznego

            /Uchwaia stanowi zaiqcznik nr 7 do niniejszego protokolu/.

Ad pkt 9.
Pan Starosta poinformowal, iz zostal przygotowany projekt uchwaly w sprawie
powolania Dyrektora SP ZZOZ w Sierpcu.
Pani Sekretarz wyjasnila, ze zatrudnienie Dyrektora szpitala moze nastapic na
zasadzie powolania, umowy o prace badz kontraktu menedzerskiego. Do pewnego
czasu forma zatrudnienia Dyrektora szpitala miala charakter mieszany powolania z
umowa_ o prace. Jesli chodzi o zatrudnienie Pani Miroslawy Kupniewskiej zostalo to
ujednolicone na typowe powolanie, ktore wygasnie z dniem 31 grudnia 2010 roku.
Propozycja Pana Starosty jest taka, aby przedhizyc powolanie Pani Miroslawie
Kupniewskiej na stanowisko Dyrektora SP ZZOZ w Sierpcu na czas okreslony tj.
do dnia 31 grudnia 2011 roku, pozostajac przy dotychczasowej wysokosci
wynagrodzenia miesiecznego za prace. Na stanowisko Dyrektora szpitala nie jest
wymagane przeprowadzenie procedury konkursowej.

Czlonkowie Zarzadu po zapoznaniu sie z niniejszym projektem uchwaly jednoglosnie



podjeli

                          UCHWALENR 23/4/10
             w sprawie powolania Dyrektora SP ZZOZ w Sierpcu

            /Uchwaia stanowi zaiqcznik nr 8 do niniejszego protokolu/.

Ad. pkt 9.
Sprawy rozne.
Pan Starosta przedstawil nastepujace pisma;
1) w sprawie wyrazenia zgody na nieodplatne przekazanie w trwaly zarzad
nieruchomosci zasobu powiatowego jednostkom organizacyjnym Powiatu /Pismo
stanowi zaiqcznik nr 9 do niniejszego protokolu/.
2)0pinie Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat:

      - projektu uchwaly budzetowej i deficycie na 2011 rok /Pismo stanowi
      zaiqcznik nr 10 do niniejszego protokolu/.
      - projektu uchwaly w sprawie przyjecia Wieloletniej Prognozy Finansowej
      Powiatu Sierpeckiego na lata 2011-2023 /Pismo stanowi zaiqcznik nr 11 do
      niniejszego protokolu/.

Ponadto Pan Starosta poinformowal, ze majac na celu realizacje strategii
dynamicznego rozwoju przedsiebiorczosci na Ziemi Sierpeckiej, z udzialem w tym
procesie przedsiebiorcow z terenu Miasta Sierpca i Powiatu Sierpeckiego, kiemjac
sie dobrem wspolnym zostanie podjeta wspolpraca na rzecz przygotowania
i realizacji projektu ,,Wspieranie przedsiebiorczosci dia pomyslnosci rozwoju Ziemi
Sierpeckiej".
Wobec powyzszego zostal podpisany list intencyjny w sprawie podjecia dzialan na
rzecz promocji gospodarczej Zien'd Sierpeckiej, stanowiacy wyraz woli podjecia
wspolpracy Powiatu Sierpeckiego i Miasta Sierpca, ktory nie tworzy zobowiazan
fmansowych.

Na tym posiedzenie Zarzadu Powiatu zakonczono.

Protokolowala        Zarzad          (
3)Wi/ncJ(Q AV<W^-     Jan Laskowski ............

Dominika Pawlowska      Marek Ga^siorowski ...,^.

Slawomir Olejniczak

Wojciech Rychter



Krystyna Siwiec
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               Powiasu

AA^. ^ ^ MJl-^^

    Lista obecnosci
             cztonkow

       Zarzqdu Powiatu w Sierpcu
na posiedzeniu w dniu 22 grudnia 2010 roku

Nazwisko i imi^

1. iJan Laskowski

2.Marek Gasiorowski

3. iStawomir Olejniczak

4. !Wojciech Rychter

5.Krystyna Siwiec

      Zarzad Powiatu zostal zwolany @w trybie @ 58 ust. 3 Statutu Powiatu Sierpeckiego
co, me stanowi podstawy do potrqcenia diety zgodnie z @ 1 uchwaty Nr 118/XVII/08 Rudy
Po\vialu w Sierpcu z dma 25 kwietnia 2008 roku

                                                    ^T)/1^^^/^n ^Wff^^T^W^ ^^W^2-^



ZARZAD POWIATU

 w Sierpcu ul. Swietokrzyska 2 a

Biuro Rady i Zarzadu PowiatuRok 2010

      Nr sprawy 5

@

SPRAWA
PROTOKOL NR 5/2010 Z POSIEDZENIA

  ZARZADU POWIATU W SIERPCU
  W DNIU 30 GRUDNIA 2010 ROKU

Rozpocz^to 30 grudnia 2010 roku

Zakonczono 30 grudnia 2010 roku



                       PROTOKOL NR 5/10
                            Z POSIEDZENIA

                   ZARZ^DU POWIATU W SIERPCU
                       w dniu 30 grudnia 2010 roku

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

      Na stan 5 czlonkow w posiedzeniu uczestniczylo 5 zgodnie z zaiaczona^ lista^
      obecnosci, ktora stanowi zaiqcznik nr 1 do niniejszego protokolu.

A   Spoza grona czlonkow Zarzadu w posiedzeniu uczestniczyli:
 ^      1) Pani Agnieszka Malanowska - Sekretarz Powiatu,
 @      2)Pan Stanislaw Pijankowski - Skarbnik Powiatu,

         3)Pani Izabela Jagodzinska - Wiceprzewodniczaca Rady Powiatu.

       Porzadek posiedzenia:
          1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocnosci.
          2. Przyjecie porzadku obrad.
          3. Podjecie uchwaly w sprawie   ustalenia skladu zespohl koordynujacego

            realizacje projektu konkursowego POKL.07.03.00-14-445/10 pn. Otwarte serca
            - przyjazny swiat. Warsztaty dia stowarzyszenia ,,Szansa na zycie" w okresie
            01.01.2011-30.06.2011.

          4. Podjecie uchwaly zmieniajacej Uchwale Budzetowa^ Powiatu Sierpeckiego
A        na rok 2010.
 A      5. Podjecie uchwaly w sprawie zmiany w planie wydatkow wydatkow Budzetu
 w        Powiatu Sierpeckiego na 2010.

          6. Podjecie uchwaly w sprawie wszczecia procedury naboru na stanowisko
            Kierownika Krytej Plywaini w Sierpcu .

          7. Podjecie uchwaly w sprawie wyrazenia zgody na wprowadzenie zmian
            w umowie Nr K.3121-1/10 z 26 lutego 2010 roku na dostawe tablic
            rejestracyjnych dia Starostwa Powiatowego w Sierpcu w latach 2010-2013.

          8. Informacja zbiorcza o Lokalnej Organizacji Turystycznej ,,Nad Skrwa,
            i Sierpiennica".

          9. Zapoznanie sie z wystapieniem pokontrolnym Narodowego Funduszu Zdrowia
            z kontroli przeprowadzonej w SP ZZOZ w Sierpcu.

          10. Sprawy rozne.

n



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

oraz zaproszonych gosci.
Stwierdzil rowniez odpowiednie quorum do podejmowania prawomocnych uchwal.

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

       Ad. pkt 3.
       Pan Starosta poinformowal, iz Pan Naczelnik Wydzialu ORS wystapil z wnioskiem

A   o podjecie uchwal w sprawie ustalenia skladow zespolow koordynujacych realizacje
 ^   projektow konkursowych:

             1)POKL 07.03.00-14-445/10 pn. Otwarte serca - przyjazny swiat. Warsztaty
             dia stowarzyszenia ,,Szansa na zycie" w okresie 01.01.2011-30.06.2011,
             2)POKL 09.02.00-14-019/09 pn. Zajecia pozalekcyjne z jezyka angielskiego
             i informatyki
             /Wniosek stanowi zaiqcznik nr 2 do niniejszego protokolu/.

       Pan Starosta dodal, ze z uwagi na zblizajacy sie termin (tj. 1 stycznia 2011 roku)
       rozpoczecia realizacji projektu pn. Otwarte serca - przyjazny swiat. Warsztaty dia
       stowarzyszenia ,,Szansa na zycie" do porzadku dzisiejszego posiedzenia Zarzadu
       zostal wprowadzony tyiko punkt dotyczacy podjecia uchwaly wyznaczajacej zespol
       koordynujacy realizacje niniejszego projektu konkursowego.
       Ustalenie zespolu koordynujacego dia projektu pn. Zajecia pozalekcyjne z jezyka

A   angielskiego i informatyki moze nastapic w nieco pozniejszym terminie, poniewaz
 ^   jest jeszcze troche czasu aby przeanalizowac sklad zespohl koordynujacego projekt.

       Termin rozpoczecia realizacji niniejszego projektu przypada na 1 lutego 2011 roku.
       Pani K.Siwiec uwaza, ze aby rozmawiac na temat powyzszych projektow
       konkursowych, nalezy zapoznac sie; z harmonogramem realizacji niniejszych
       projektow.
       Pan Wicestarosta powiedzial, ze realizacja projektu pn. Otwarte serca - przyjazny
       swiat. Warsztaty dia stowarzyszenia ,,Szansa na zycie" rozpoczyna sie 1 stycznia
       2011 roku, a wiec nie ma zbyt duzo czasu aby wyznaczyc zespol koordynujacy
       realizacje niniejszego projektu.
       Nad zespolem koordynujacym drugi projekt - Zarzadu Powiatu pochyli sie na
       najblizszym posiedzeniu Zarzadu po doglebnym przeanalizowaniu niniejszej sprawy,
       gdyz realizacja tegoz projektu zaczelaby sie dopiero od 1 lutego 2011 roku.
       Zespol, ktory zostalby dzisiaj powolany do realizacji projektu pn. Otwarte serca -

(^    przyjazny swiat. Warsztaty dia stowarzyszenia ,,Szansa na zycie" zgodnie
       z propozycjajaka wyplynela z Wydzialu ORS, bylby w nastepujacym sidadzie:



      1 )Koordynator projektu - Zdzislaw Dumowski
      2)Specjalista ds. projektu - Ewa Nowakowska
      3)Zesp61 ds. obslugi finansowo-ksiegowej - Hanna Domagalska

             Ilona Lipka
             Ewa Drazkiewicz
             Joanna Twardowska
             Agnieszka Galkowska

Ponadto Pan Wicestarosta dodal, ze z preliminarza kosztow obslugi projektu wynika,
ze projekty sq_ tak ustawione, ze polowa srodkow fmansowych ktore Powiat
otrzymuje na realizacje danego projektu zostaje przeznaczone na wynagrodzenia dia
zarzadzajacych danym projektem. Niniejsze projekty byly przygotowane w roku
2010 i sklady zespolow koordynujacych realizacje projektow konkursowych
w ramach POKL, zatwierdzal Zarzad Powiatu kierowany przez Pana Pawla
Kazmierczaka.
Pani K.Siwiec powiedziala, ze koordynatora projektu mozna zmienic w kazdej
chwili. Ponadto jak moze bye powolany koordynator projektu ze Starostwa
Powiatowego w Sierpcu, jesli projekt bedzie realizowany w szkole.
Pani Sekretarz dodala, ze Zarzad Powiatu pod przewodnictwem Pana
P. Kazmierczaka podjal uchwale w ktorej to zostal ustalony zespol koordynujacy
realizacje projektow unijnych, a wiec Pan. Z. Dumowski jest z mocy poprzedniej
uchwaly koordynatorem projektu. Uchwala, ktora jest przedmiotem dzisiejszego
posiedzenia Zarzadu ma na celu wprowadzenie zmiany specjalisty ds. projektu, czyli
osoby ktora to rzeczywiscie bedzie zarzadzala projektem w szkole.

Czlonkowie Zarzadu po zapoznaniu sie z niniejszym projektem uchwaly wskutek
glosowania : za - 4

            wstrzymujacych sie - 1

podjeli

                           UCHWALENR 24/5/10
     w sprawie ustalenia skladu zespotu koordynujacego realizacje projektu

 konkursowego POKL 07.03.00-14-445/10 pn. Otwarte serca - przyjazny swiat.
Warsztaty dia stowarzyszenia ,,Szansa na zycie" w okresie 01.01.2011-30.06.2011

             /Uch-wala stanowi zaiqcznik nr 3 do niniejszego protokolu/

z nastepujacym skladem koordynujacym realizacje projektu:
      1) Koordynator projektu - Zdzislaw Dumowski
      2) Specjalista ds. projektu - Ewa Nowakowska
      3) Zespol ds. obslugi fmansowo-ksiegowej - Hanna Domagalska

             Ilona Lipka,



Ewa Drazkiewicz,
Joanna Twardowska,
Agnieszka Galkowska.

      Ad. pkt 4.
      GIos zabral Pan Skarbnik, ktory przedstawil projekt uchwaly zmieniajacej Uchwale
      Budzetowa^ Powiatu Sierpeckiego na rok 2010.
      Wniniejszej uchwale:

             1) zwiekszone zostalyby dochody budzetu o laczna, kwote 156.036 zl, po czym
            plan dochodow budzetu powiatu ogolem wynosilby 46.212.306 zl, natomiast
            dochody biezace zwiekszone zostalyby o kwote 156.036 zl, tj. do kwoty
            42.801.058z!.

H^         2) zwiekszone zostalyby wydatki budzetu o laczna, kwote 156.036 zl, po czym
A        plan wydatkow budzetu powiatu ogolem wynosilby 49.012.306 zl, natomiast

            wydatki biezace zwiekszone zostalyby o kwote 156.036 zl, tj. do kwoty
            42.144.512z!.

      Czlonkowie Zarzadu po zapoznaniu sie z niniejszym projektem uchwaly jednoglosnie
      podjeli

                   UCHWALENR 25/5/10
zmieniajaca Uchwate Budzetowa Powiatu Sierpeckiego na rok 2010

     /Uchwaia stanowf zaiqcznik nr 4 do niniejszego protokolu/.

 A  Ad. pkt 5.
       Gtos zabrat Pan Skarbnik, ktory przedstawil projekt uchwaly w sprawie zmiany
       w planie wydatkow budzetu Powiatu Sierpeckiego na 2010 rok.
       Zmiany w niniejszej uchwale wynikaja^ z wniosku Pani Dyrektor Domu Pomocy
       Spolecznej w Szczutowie, ktora zwrocil sie z prosbe o dokonanie zmian w planie
       fmansowym na 2010 rok polegajacych na zmniejszeniu wydatkow w @ 4010 o 100 zl,
       a zwiekszeniu wydatkow w @ 4170 o 100 zl. Srodki te zostanq, wydatkowane na
       ushigi pielegniarskie w ramach umowy zlecenia ( zastepstwo chorego pracownika).
       Ponadto zachodzi koniecznosc wprowadzenia zmian w planie wydatkow
       w Starostwie Powiatowym polegajacych na zwiekszeniu opiat z budzetu Panstwa.
       Wobec powyzszego o 200 zl zmniejszone zostalyby wydatki zwiazane ze szkoleniami
       pracownikow.

i, \,    Poniewaz w uchwale budzetowej te paragrafy znajduja^ sie w tej samej grupie
       wydatkow biezacych (wynagrodzenia i skladki od nich naliczane) nie zachodzi
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koniecznosc zmiany uchwaly budzetowej.

Zarzad Powiatu majac na uwadze racjonalne wykorzystanie srodkow jednoglosnie
podjal

                   UCHWALENR 26/5/10
w sprawie zmiany w planie wydatkow budzetu Powiatu Sierpeckiego

                          na rok 2010
      /Uchwata stanowi zaiqcznik nr 5 do niniejszego protokolu/.

Ad. pkt 6.
Pan Starosta powiedzial, ze zostal przygotowany projekt uchwaly w sprawie
wszczecia procedury naboru na stanowisko Kierownika Krytej Plywaini w Sierpcu.
Pani Sekretarz wyjasnila, ze nalezy dokonac ponownego ogloszenia naboru na
stanowisko Kierownika KP w Sierpcu, gdyz podczas wprowadzania ogtoszenia
o konkursie do Biuletynu Informacji Publicznej pojawila sie drobna pomylka
redakcyjna i nalezy niniejszy blad sprostowac, aby nie bylo watpliwosci, co do
wymagan kwalifikacyjnych.
Ponadto w tresci ogloszenia o naborze zostalo doprecyzowane sformulowanie, co do
sluzby przygotowawczej. W chwili obecnej nie ma wymogu kwalifikacyjnego,
ze Kierownik musi miec doswiadczenie na stanowiskach urzedniczych, gdyz moze
odbyc sluzbe przygotowawcza^. W niniejszym ogloszeniu sluzba przygotowawcza
zostala doprecyzowana. Jezeli   do konkursu zglosi sie osoba, ktora nie ma
przygotowania do pracy na stanowisku urzedniczym, wowczas bedzie musiala odbyc
sluzbe przygotowawcza_ zgodnie z procedura, ktora jest opracowana w Zarzadzeniu
Starosty Sierpeckiego.
Wobec powyzszego poprzednia procedura naboru zostala uniewazniona i zachodzi
koniecznosc ogloszenia ponownie konkursu na stanowisko Kierownika KP
w Sierpcu.

Czlonkowie Zarzadu po zapoznaniu sie z niniejszym projektem uchwaly jednoglosnie
podjeli

                      UCHWALE NR 27/5/10
w sprawie wszczecia procedury naboru na stanowisko Kierownika Krytej

                          Ptywaini w Sierpcu
         /Uchwaia stanowi zaiqcznik nr 6 do niniejszego protokolu/.



       Ad pkt 7,
       Pan Starosta poinformowal, iz Pan Naczelnik Wydzialu Komunikacji wystapil
       z wnioskiem o podjecie uchwaly w sprawie wyrazenia zgody na wprowadzenie
       zmiany w umowie Nr K. 3121-1/10 z 26.02.2010 r. na dostawe tablic rejestracyjnych
       dia Starostwa Powiatowego w Sierpcu w latach 2010-2013 w ilosci okolo 12000
       sztuk rocznie, kasacje tablic wycofanych z eksploatacji, jak tez dostawe wtomikow,
       tablic do pojazdow zabytkowych oraz tablic z wyroznikiem indywidualnym /Wniosek
       stanowi zaiqcznik nr 7 do niniejszego protokolu/.
       Pan Starosta dodal, ze zachodzi koniecznosc podjecia przedmiotowej uchwaly, gdyz
       od 1 stycznia 2011 roku - Rzad wprowadzil zmiany w stawce podatku VAT z 22%
       na 23%.

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

                         UCHWALE NR 28/5/10
w sprawie wyrazenia zgody na wprowadzenie zmiany w umowie Nr K. 3121-

      1/10 z 26.02.2010 r. na dostawe tablic rejestracyjnych dia Starostwa
Powiatowego w Sierpcu w latach 2010-2013 w ilosci okoto 12000 sztuk rocznie,
kasacje tablic wycofanych z eksploatacji, jak tez dostawe wtornikow, tablic do

      pojazdow zabytkowych oraz tablic z wyroznikiem indywidualnym
           /Uchwaia siano\vi zaiqcznik nr 8 do niniejszego protokolu/.

n\

Ad. pkt 8.
Pan Starosta poinformowal, iz zostala przedlozona czlonkom Zarzadu Powiatu
informacja dotyczaca dzialalnosci Lokalnej Organizacji Turystycznej ,,Nad Skrwa^
i Sierpiennica" /Informacja dot. LOT stanowi zaiqcznik nr 9 do niniejszego
protokolu/.
Pan Starosta poprosil, aby cztonkowie Zarzadu zapoznali sie z niniejszymi
dokumentami, ktore przedstawiajq_ dzialalnosc   stowarzyszenia w roku 2008
i 2009. Wowczas Zarzad Powiatu znajac wszelkie aspekty dzialalnosci,
stowarzyszenia podejmie decyzje o dalszym uczestnictwie Powiatu Sierpeckiego
w LOT, badz dokonania zmian w skladzie osobowym, ktory to reprezentuje Powiat
w zgromadzeniach tejze organizacji.
Pan Starosta dodal', ze nalezy rowniez zapoznac sie ze Statutem organizacji
turystycznej LOT, gdyz bye moze istnieje mozliwosc zawieszenia platnosci skladki
na stowarzyszenie np. na 1 rok.



Ad pkt 9.
Pan Starosta poinformowal, ze Mazowiecki Oddzial NFZ-tu przeprowadzil kontrole
w SP ZZOZ w Sierpcu /Wystqpienie pokontrolne NFZ stanowi zaiqcznik nr 10 do
niniejszego protokolu/.
Kontrola^ objeta byla umowa dotyczaca realizacji opieki psychiatry cznej i leczenia
uzaleznien. Z wystapienia pokontrolnego wynika, ze zostala nalozona na szpital
w Sierpcu kara umowna w wysokosci 1.316,07 zl.
Pani Dyrektor jest zobowiazana w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego
wystapienia, do przekazania NFZ informacji o sposobie wykorzystania uwag
i wykonania zaiecen badz o dzialaniach podjetych w celu realizacji zaiecen lub
przyczyn niepodjecia takich dzialan - z czym Zarzad Powiatu w Sierpcu rowniez
chcialby sie zapoznac.

Ad. pkt10.
Sprawy rozne.
Pan Starosta ztozyt wniosek formalny, aby Zarzadu Powiatu zajal stanowisko
w sprawie obslugi prawnej powiatowych jednostek organizacyjnych.

Starostwo Powiatowe w Sierpcu oraz jednostki organizacyjne Powiatu realizuja^ swa^
dzialalnosc i zadania zwiazane z wieloma ustawami, zaspokajajac potrzeby
miejscowej       spolecznosci.       Niejednokrotnie       w       zwiazku
z prowadzona^ dzialalnoscia^ urzedy staja^ sie podmiotem pism, wnioskow i pozwow
powoduja^cych koniecznosc skorzystania z profesjonalnej pomocy prawnej celem
zapewnienia zastepstwa procesowego w postepowaniach toczacych sie przed sadami
oraz innymi organami orzekajacymi. Poza powyzszymi czynnosciami, odnoszacymi
sie bezposrednio do zastepstwa procesowego przed sadami i innymi organami
orzekajacymi, specyfika funkcjonowania urzedow wymaga podejmowania szeregu
innych dzialan i czynnosci zwiazanych z rozstrzyganiem pojawiajacych sie kwestii
prawnych. W zwiazku z toczacymi sie postepowaniami zachodzi niejednokrotnie
koniecznosc sporzadzania opinii prawnych, zajmowania uzasadnionych prawnie
stanowisk, czy tez prowadzenia negocjacji. Nalezy ponadto uznac, iz profesjonalna
obsluga prawna obejmujaca swym zasiegiem sprawy pracownicze, czy tez zwiazane
z funkcjonowaniem Zarzadu Powiatu oraz Rady Powiatu, opiniowaniem zawieranych
umow, jest niezbedna z uwagi na szeroki zakres dzialalnosci Starostwa oraz
jednostek organizacyjnych Powiatu.
W zwiazku z powyzszym celem zachowania ciaglosci podjetych dzialan
i terminowej ich realizacji - Zarz,(^d Powiatu w Sierpcu na posiedzeniu \v dniu
30 grudnia 2010 roku zajqi stanowisko w sprawie pomerzenia usiug prawniczych
Starostwa Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych - Panu Tomaszowi



Czerwinskiemu, a takze Panu Jerzemu Trochimczykowi (w zakresie obslugi Rady
1 Zarzadu Powiatu). Zapewnienie mozliwosci korzystania jednostek organizacyjnych
Powiatu z obslugi prawnej zatrudnionej w Starostwie Powiatowym w Sierpcu bedzie
mialo rowniez odzwierciedlenie w oszczednosciach w budzetach jednostek
organizacyjnych.

Czlonkowie Zarzadu Powiatu jednoglosnie przyjeli wniosek, co do obstugi
prawnej jednostek organizacyjnych powiatu.

Na tym posiedzenie Zarzadu Powiatu zakonczono.

^   Protokolowata

"               '/-@>@A    "Qftrrum^z mh'/a'.

     Dominika Pawlowska

 Zarzad

 JanLaskowski .......

Marek Gasiorowski..

Slawomir Olejniczak

Wojciech Rychter

Krystyna Siwiec
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              cztonkow
       Zarzadu Powiatu w Sierpcu

na posiedzeniu w dniu 30 grudnia 2010 roku

Lp.Nazwisko i imi$

1.Jan Laskowski

2.Marek Gasiorowski

3.Stawomir Olejniczak

4.Wojciech Rychter

5.Krystyna Siwiec

       Zarzad Powiatu zostal zwolany w trybie @ 58 ust. 3 Statutu Powiatu Sierpeckiego
co, nie stanowi podstawy do potracenia diet)' zgodnie z @ 1 uchwaty Nr H8/XV11/08 Rady
Powiatu w Sierpcu z dnia 25 kwietnia 2008 roku
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