
                      UCHWALA NR 41/VI/2011
                    RADY POWIATU W SIERPCU

                         z dnia 11 marca 201 li%

w sprawie przyjecia sprawozdania z wykonania rocznego programu
dziatania za II potroeze 201 Or. przez Powiatowy Urzad Pracy
w Sierpcu

      Na podstawie @ 14 ust. 2 Statutu Powiatu Sierpeckiego (Dz. Urz. Woj.
Maz. z dnia 2 lipca 2002 roku ?173, poz. 3826 z pozn. zm.) w zwiazku z @ 9a
Statutu Powiatowego Urzedu Pracy w Sierpcu - uchwala sie, co nastepuje:

                                  @L

Przyjmuje sie sprawozdanie z wykonania rocznego programu dzialania
za II poh-ocze 201 Or. przez Powiatowy Urzad Pracy w Sierpcu, stanowiace
zaiacznik do niniejszej uchwaly.

                                 @'^                                   2.

Wykonanie uchwaty powierza si? Zarzadowi Powiatu w Sierpcu.

                                 @3.

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.

                                             PRZEWOQW@Z&Y,RADV



[PRAWOZDANIE

 DZIALALNOSCI

'OWEGO URZEDU PRACY

I POLROCZE 2010 ROKU

SIERPC, Styczen 2011



administracji rzadowej.
14. Podjecie uchwaly w sprawie przekazania uprawnien kierownikom jednostek
organizacyjnych powiatu do dokonania przeniesien w ramach planowanych
wydatkow zwiazanych z realizacja ich zadan statutowych.
15. Podjecie uchwaly w sprawie planu dochodow i wydatkow budzetu Powiatu
Sierpeckiego na 2011 rok w pelnej klasyfikacji budzetowej.
16. Podjecie uchwaly w sprawie przekazania podleglym jednostkom informacji
o ostatecznych kwotach dochodow i wydatkow oraz wysokosci dotacji i wplat
do budzetu.
17a. Podjecie uchwaly w sprawie wyrazenia zgody na nieodplatne przekazanie
samochodu osobowego marki POLONEZ ATU PLUS nr rej PBI 7628 bedacego
na wyposazeniu Powiatowego Urzedu Pracy w Sierpcu na rzecz Centrum
Ksztalcenia Praktycznego w Sierpcu ul. Armii Krajowej 10.
18. Przyjecie Planu pracy Zarzadu Powiatu w Sierpcu na I polrocze 2011 rok.
19. Zapoznanie sie z informacja^ SP ZZOZ w Sierpcu dot. wystapienia
pokontrolnego NFZ z 17 grudnia 2010 roku.
19a. Otwarcie ofert, ktore wplynely do Starostwa Powiatowego w Sierpcu
w zwiazku z ogloszonym konkursem na Kierownika Krytej Ptywaini
w Sierpcu.
20. Sprawy rozne.

Ad. pkt 4.
Pan Starosta poinformowal, iz Pan Z.Czajkowski - Naczelnik Wydzialu ORS
wystapil z wnioskiem o wniesienie pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu
uchwaly w sprawie upowaznienia Zarzadu Powiatu w Sierpcu do wyboru podmiotu
uprawnionego do badania sprawozdania finansowego SP ZZOZ w Sierpcu za 2010
rok /Wniosek stanowi zaiqcznik nr 3 do niniejszego protokolu/.
Pan Z.Czajkowski wyjasnil, ze organ zaiozycielski samodzielnego publicznego
zespolu zakladow opieki zdrowotnej w ramach sprawowanego nadzoru nad
gospodarka^ fmansowe analizuje m.in. roczne sprawozdanie rzeczowo - finansowe
zakladu. Kierownik jednostki zapewnia sporzadzenie rocznego sprawozdania
finansowego nie pozniej niz w ciagu 3 miesiecy od dnia bilansowego. W przypadku
SPZZOZ w Sierpcu termin ten mija 31 marca 2011 r. Natomiast termin zatwierdzenia
sprawozdania mija 30 czerwca 2011 r.
W mysl ustawy o rachunkowosci obowiazek badania sprawozdania finansowego
przez bieglego rewidenta istnieje, gdyjednostka w poprzedzajacym roku obrotowym,
za ktory sporzadzono sprawozdanie, spelnia co najmniej dwa w nizej wymienionych
warunkow:

         1) srednioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pelne etaty wynioslo co
         najmniej 50 osob
         2) suma aktywow bilansu na koniec roku obrotowego stanowila
         rownowartosc w walucie polskiej co najmniej 2.500.000 EURO



        3) przychody netto ze sprzedazy towarow i produktow oraz operacji
        finansowych za rok obrotowy stanowify rownowartosc w walucie polskiej

        co najmniej 5.000.000 EURO.
SP ZZOZ w Sierpcu spelnia dwa z wyzej wymienionych warunkow - nr 1, nr 2
i tym samym sprawozdanie podlega ustawowemu, obligatoryjnemu badaniu.

W zwiazku z powyzszym czlonkowie Zarzadu Powiatu w Sierpcu jednoglosnie
podjeli

                         UCHWALENR 31/7/11
  w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwaty
   w sprawie upowaznienia Zarzadu Powiatu w Sierpcu do wyboru podmiotu

             uprawnionego do badania sprawozdania finansowego
                      SP ZZOZ w Sierpcu za 2010 rok

           /Uch-wala stanowi zaiqcznik nr 4 do niniejszego protokolu/.

       Ad. pkt 5.
       Pan Starosta poinformowal, iz Pan Z.Czajkowski - Naczelnik Wydzialu ORS
       wystapil z wnioskiem o podjecie uchwaly w sprawie przyjecia sprawozdania
       o przychodach, kosztach i wyniku finansowym SP ZZOZ w Sierpcu za III kwartal
       2010 roku /Wniosek stanowi zaiqcznik nr 5 do niniejszego protokolu/.
       Pan Z.Czajkowski nadmienil, ze zgodnie z ustawq_ o zakladach opieki zdrowotnej
       ,,Nadz6r nad zakladami opieki zdrowotnej sprawuje podmiot, ktory utworzyl zaklad".
       Tego rodzaju stwierdzenie wskazuje na kompetencje Rady Powiatu. Organ
       zaiozycielski zakladu opieki zdrowotnej peini nadzor nad gospodarka^ finansowe
       podleglej jednostki oraz jej dzialalnoscia^ m.in. poprzez analize  kwartalnych
       sprawozdan o przychodach, kosztach i wyniku fmansowymjednostki.

^    Pan Starosta dodal, ze w dniu 13 stycznia 2011 r. o godzinie 9:00 odbylo sie
^    posiedzenie Rady Spolecznej SP ZZOZ w Sierpcu, na ktorym to pozytywnie zostalo

       zaopiniowane przedmiotowe sprawozdanie.
       Pani Dyrektor SP ZZOZ w Sierpcu dodala, ze ze sprawozdania za III kwartal 2010
       roku wynika, ze zdecydowanie zostalo zahamowane zadluzanie szpitala. Ponadto
       szpital   w   miesiacu   lutym   2011   roku   otrzyma   srodki   fmansowe
       z NFZ-tu za nadwykonania.

       W zwiazku z powyzszym czlonkowie Zarzadu Powiatu w Sierpcu jednoglosnie
       podjeli

                                 UCHWALENR 32/7/11
         w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwaly

          w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku



           finansowym SP ZZOZ w Sierpcu za III kwartat 2010 roku
            /Uch'wala stano-wi zaiqcznik nr 6 do niniejszego protokolu/.

Pan Starosta poinformowal czlonkow Zarzadu, ze remont oddzialu wewnetrznego
nie zostanie zakonczony zgodnie z terminem zawartym w umowie z wykonawca^
tj. do 2 8 lutego 2011 roku.
Pani Dyrektor SP ZZOZ w Sierpcu dodala, iz wykonawca twierdzi, ze wykona
remont oddzialu wewnetrznego do 15 marca 2011 roku.
Wobec powyzszego ustalono, ze moze zostac podpisany aneks do umowy
z wykonawca^ robot wydhizajacy termin wykonania remontu oddziahl wewnetrznego
do 15 marca 2011 roku. Wowczas, gdy zaistnieje sytuacja, ze remont oddzialu
wewnetrznego nie zostanie zakonczony do dnia 15 marca 2011 roku, zasadnym
bedzie naliczenie kary - zgodnie z zawarta^ umowa_ za niewykonanie zadania.
Pan W.Rychter chcialby sie dowiedziec: czy zostal zatrudniony ordynator oddzialu
ginekologiczno-polozniczego? Ponadto radny chcialby sie dowiedziec, jak sie
przedstawia sprawa ladowiska medycznego?
Pan Starosta poinformowal, ze uczestniczyl w spotkaniu zorganizowanym przez
Wojewode Mazowieckiego w sprawie ratownictwa medycznego i ladowisk.
Materialy z niniejszego spotkania zostaly przekazane Panu Z.Czajkowskiemu
Naczelnikowi Wydzialu ORS, ktory zostal zobowiazany do przedstawienia
informacji Zarzadowi na temat ratownictwa medycznego.
Pani Dyrektor SP ZZOZ w Sierpcu powiedziala, ze od 1 stycznia 2011 roku
ordynatorem oddzialu ginekologiczho - polozniczego jest Pan dr Opuchlik.

Ad.pkt 6.
Pan Starosta poinformowal, iz Pan Z. Dumowski przedstawil statut wraz
z informacja^ zbiorczq_ i sprawozdaniem za rok 2008 i 2009 z dzialalnosci Lokalnej
Organizacji Turystycznej ,,Nad ^krwa_ i Sierpiennica" /Dokumentacja stanowi
zaiqcznik nr 7 do niniejszego protokolu/.
Pan Starosta dodal, ze otrzymal zaproszenie na Walne Zgromadzenie LOT-u
od Prezesa stowarzyszenia Pana S.Fulka, ktore odbedzie sie dnia 17 stycznia 2011
roku o godzinie 13:00.
Porzadek posiedzenia Walnego Zgromadzenia LOT-u ma przedstawiac sie
nastepujaco:

      1 )Powitanie zebranych.
      2)Wyb6r przewodniczacego i sekretarza.
      3)Przyjecie porzadku obrad.
      4)Informacja prezesa na temat pracy stowarzyszenia.
      5)Uchwala w sprawie skladek; czlonkowskich.
      6)Sprawy rozne.

Pan Starosta nadmienil, ze z informacji jakie przekazal Pan Z.Dumowski wynikalo,
ze Pan S. Fulek ma zrezygnowac z przewodniczenia w tej organizacji, natomiast
w porzadku posiedzenia stowarzyszenia nie ma mowy o zmianach we wladzach



zarzadu organizacji. Kadencja wladz organizacji uplywa dnia 3 kwietnia 2011 roku,
a wiec stowarzyszenie powinno zorganizowac Walne Zgromadzenie celem
przedstawienia sprawozdania oraz dokonania zmian we wladzach. Rada Powiatu
IV Kadencji powinna miec swych delegatow w zarzadzie LOT-u.
Pani K.Siwiec zwrocila uwage, ze w Statucie tejze organizacji jest zapis,
ze wykreslenie czlonka organizacji nastepuje w przypadku nieplacenia skladek przez
okres 1 roku. Jak dotychczas skladki sa_ uiszczane tyiko przez Powiat Sierpecki.
W zwiazku z powyzszym zgodne ze statutem - gminy, ktore nie placa^ skladek
nie powinny uczestniczyc w gremiach organizacji.
Pan Starosta powiedzial, ze zgodnie ze Statutem organizacji - Walne Zgromadzenie
moze podjac decyzje odnosnie skladek i dobrze byloby, aby skladka kt6rq_ Powiat
powinien uiscic z tytulu czlonkostwa w tejze organizacji za rok 2011, zostala
zawieszona. Czlonkami organizacji sq_ gminy, ktore dotad nie placily skladek
czlonkowskich i zalegla_ kwote powinny uregulowac na rzecz tejze organizacji.
Ponadto dobrze byloby, aby nastapily zmiany w strukturach stowarzyszenia, gdyzjak
do tej pory to stowarzyszenie nie nie osiagnelo. Rada Powiatu IV Kadencji winna
oddelegowac swych przedstawicieli do pracy w niniejszym stowarzyszeniu.
Pan W.Rychter uwaza, ze po zebraniu sprawozdawczo - wyborczym stowarzyszenia
-Zarzad Powiatu powinien sie zastanowic nad dalszym uczestnictwem Powiatu
w organizacji. Jezeli struktura wladz stowarzyszenia zmienilaby sie, w ten sposob, ze
osoba desygnowana przez Rade Powiatu IV kadencji zajelaby sie dzialalnosci^ LOT-
u co przyniosloby korzysci dia Powiatu, to zasadnym jest dalsze uczestnictwo
Powiatu w niniejszej organizacji. Zakres dzialalnosci, ktory jest okreslony w Statucie
organizacji jest bardzo szeroki. Przy tworzeniu tejze organizacji w zmysle byl plan
opracowania mapy szlakow turystycznych na terenie Powiatu, co do tej pory nie
zostalo wykonane.
Pan Z. Czajkowski powiedzial, ze zgodnie z ustawa, o stowarzyszeniach Zarzad
LOT-u jest pelnowladnym dysponentem stowarzyszenia i zgodnie z prawem
podejmuje decyzje. Rada Powiatu desygnowala swoich przedstawicieli do Zarzadu
niniejszej organizacji, ktorej kadencja uplywa 3 kwietnia 2011 roku. Ponadto Pan
Z.Czajkowski dodal, ze stowarzyszenie zgodnie ze swoim Statutem ma wiele
mozliwosci dzialania.
Pan W.Rychter dodal, ze inicjatorem dzialalnosci stowarzyszenia jest Powiat
Sierpecki. Mandat delegata jako czlonka organizacji powinni miec radni Rady
Powiatu IV kadencji. W chwili obecnej delegaci, ktorzy reprezentujq_ Powiat
w niniejszym stowarzyszeniu, nie sajuz radnymi Rady Powiatu w Sierpcu.

Stanowisko Zarzadu Powiatu jednoglosnie przyjete w sprawie uczestnictwa
Powiatu Sierpeckiego w LOT.

      1. Powinny zostac dokonanie zmiany w skladzie osobowym zarzadu
      stowarzyszenia. Rada Powiatu IV kadencji winna desygnowac swych
      przedstawicieli do pracy w niniejszej organizacji.
      Jezeli zarzad stowarzyszenia nie ziozy rezygnacji, to Powiat nie bedzie
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      uiszczal skladek cztonkowskich z tytulu uczestnictwa w LOT i bedzie dazyt
      do rozwiazania stowarzyszenia.
      2. Czlonkami organizacji sa gminy, ktore dotad nie uiszczaly sktadek
      cztonkowskich. Zaiegia kwote powinny uregulowac na rzecz tejze
      organizacji. Dopoki wszystkie jednostki samorzadu terytorialnego nie
      uiszcza zaiegtych skladek badz nie zaptaca skladki za rok 2011 - Powiat
      rowniez zawiesi ptacenie skladek na rzecz stowarzyszenia.

Pan Starosta zobowiazal Pan Z. Czajkowskiego - Naczelnika Wydzialu ORS do
przeanalizowaniu statutu niniejszego stowarzyszenia, aby bylo mozna podjac
konkretne dzialania po Walnym Zgromadzeniu LOT-u, ktore odbedzie sie 17 stycznia
2011roku.

Ad. pkt 7.
Pan Starosta poinformowal, iz Pan A.Obrebski p.o. Kierownika ZDP w Sierpcu
wystapil z wnioskiem o podjecie uchwaly w sprawie wyrazenia zgody na zakup soli
drogowej do zimowego utrzymania drog powiatowych w 2011 roku /Wniosek
stano-wi zaiqcznik nr 8 do niniejszego protokolu/.
Pan Starosta uwaza, ze w chwili obecnej nalezy wyrazic zgode na dorazny zakup
soli dia potrzeb placowki, gdyz do zadan jednostki nalezy zwalczanie slizkosci.
Jednakze w przyszlosci zasadnym bedzie upowaznienie ZDP w Sierpcu do dokonania
zakupu  soli  dia potrzeb jednostki  na  okres  co  najmniej     2  lat.
Pan Starosta nadmienil, ze w chwili obecnej, zabraklo w ZDP w Sierpcu soli i wynika
potrzeba zakupu tegoz produktu w sytuacji, gdy ceny sa^ znacznie wyzsze niz
w okresie letnim.
Pan A.Obrebski p.o. Kierownika ZDP w Sierpcu powiedzial, ze sol jest zawsze
kupowana dia potrzeb jednostki w okresie letnim, wowczas ceny produktu
sa^ znacznie nizsze, niz w okresie zimowym.

W zwiazku z powyzszym czlonkowie Zarzadu Powiatu w Sierpcu jednoglosnie
podjeli

                          UCHWALENR 33/7/11
  w sprawie wyrazenia zgody na zakup soli drogowej do zimowego utrzymania

                        drog powiatowych w 2011 roku
            /Uchwaia stanowi zaiqcznik nr 9 do niniejszego protokolu/.

Ad. pkt 8.
Pan Starosta przedstawil pismo mieszkanca miejscowosci Malanowo Stare
w Gminie Mochowo /Pismo stano^vi zaiqcznik nr 10 do niniejszego protokolu/.
Zarzad Powiatu w Sierpcu uznajac potrzebe rozwiazania zgloszonego przez
mieszkanca Malanowa Starego problemu odprowadzenia wody z drogi powiatowej
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oraz rozumiejac tmdne usytuowanie nieruchomosci wynikajace z konfiguracji terenu
zobowiazal - Zarzad Drog Powiatowych w Sierpcu do wykonania w I polroczu 2011
roku dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem  na wykonanie kolektora
deszczowego, ktory odprowadzilby wody deszczowe z przyleglych pol. Wykonanie
niniejszej inwestycji planowanejest do konca III kwartalu br.
Pan S.Olejniczak dodal, ze zasadnym bedzie wybudowanie kolektora
odprowadzajacego wode w m. Malanowo Stare. Problem splywajacej wody jest
rowniez zwiazany z utrzymaniem drogi.
Pan Starosta nadmienil, ze Pani Wojt Gminy Mochowo rowniez zobowiazala sie,
do wygospodarowania srodkow finansowych (ok. 10.000 - 20.000 zl) na wykonanie
niniejszego zadania w m. Malanowo Stare.

Ad. pkt 9.
Pan Starosta przedstawil pismo Zll)P w Sierpcu dotyczace:

      - posiadanej dokumentacji, ktora moglaby zostac wykorzystana na remonty
      drog,

      - biezacego utrzymania drog tj. podjecia dzialan majacych na celu odmulanie
      i czyszczenie rowow wraz z wycinki krzakow i trawy /Pismo stanowi
      zaiqcznik nr 11 do niniejszego protokolu/.

ZDP w Sierpcu posiada 12 dokumentacji na remonty drog powiatowych. W duzej
czesci na wymienionych w niniejszym pismie drogach zostaly podjete dzialania
majace na celu przeprowadzenie remontow.
W budzecie Powiatu Sierpeckiego na rok 2011 zostala zabezpieczona kwota 300.000
zt na zadanie inwestycyjne i przebudowe ciagow pieszych w miescie Sierpc. Po
wstepnych rozmowach z Burmistrzem Miasta Sierpc ta kwota wystarczy tyiko na
przebudowe kanalizacji i wykonanie odwodnienia w ul. Zeromskiego. Zadanie
polegajace na przebudowie chodnika i jezdni w ul. Zeromskiego bedzie realizowane
w latach nastepnych.
Pan Starosta dodal, ze wojtowie gmin Powiatu Sierpeckiego na wspolnym spotkaniu
z Zarzadem Powiatu wypracowali wniosek, aby zostaty podjete dzialania majace na
celu odmulanie i oczyszczanie rowow wraz z wycinka^ krzakow i trawy oraz naprawa^
przepustow. W roku 2010 ZDP w Sierpcu za dorazne wynajecie koparki m.in.
w tymze celu poniosi koszty w wysokosci 75.000 zl.
W budzecie Powiatu Sierpeckiego na rok 2011 - ZDP w Sierpcu ma zabezpieczone
500.000 zl na budowe siedziby jednostki. Budowa budynku jednostki moze
przebiegac etapowo i zostac rozlozona np. na 3 lata.
Ponadto Pan A.Obrebski - p.o. Kierownika ZDP w Sierpcu zostal zobowiazany do
przedstawienia kosztorysu budowy siedziby jednostki, aby bylo wiadomo jaki jest
calkowity koszt wykonania niniejszej inwestycji orazjak diugojest wazna wykonana
juz dokumentacja kosztorysowo-projektowa.
Pan Starosta uwaza, ze dobrze byloby sie zastanowic nad zakupem koparki dia
potrzeb ZDP w Sierpcu. Koparka, ktora bylaby na staniejednostki w znaczny sposob
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zmniejszylaby koszty, ktore byly dotad ponoszone w zwiazku z wykonywanymi
robotami.
Pan Starosta zobowiazal Pana A.Obrebskiego - p.o. Kierownika ZDP w Sierpcu
do przygotowania kosztorysu i mozliwosci zakupu nowej koparki dia potrzeb
jednostki.
Ponadto Pan Starosta ustalil z Pania^ Dyrektor Powiatowego Urzedu Pracy w Sierpcu,
ze w ramach prac interwencyjnych zostanie oddelegowana do ZDP w Sierpcu grupa
osob, ktora bedzie miala za zadanie oczyszczenie przydroznych rowow.
Posiedzenie Zarzadu Powiatu opuscit Pan Jan Laskowski - Starosta Sierpecki
przekazujac prowadzenie Zarzadu Powiatu Panu Markowi Gasiorowskiemu -
Wicestaroscie Sierpeckiemu.

Ad. pkt10.
Pan Wicestarosta poinformowal, iz Naczelnik Wydzialu Geodezji i Gospodarki
Nieruchomosciami wystapil z wnioskiem o podjecie decyzji orzekajacej
o przekazaniu w trwaly Zarzad - Zarzadowi Drog Powiatowych w Sierpcu
nieruchomosci stanowiacych wlasnosc Powiatu Sierpeckiego bedacych drogami
powiatowymi /Wniosek stanowi zaiqcznik nr 12 do niniejszego protokolu/.
Czlonkowie Zarzadu po zapoznaniu sie z niniejszq_ sprawa^ jednoglosnie podjeli
decyzje orzekajaca^ o przekazaniu w trwaly Zarzad - Zarzadowi Drog Powiatowych
w Sierpcu nieruchomosci stanowiacych wlasnosc Powiatu Sierpeckiego, bedacych
drogami powiatowymi, ktora stanowi zaiqcznik nr 13 do niniejszego protokolu

Ad. pkt 11.
Pan Wicestarosta poinformowal, iz Naczelnik Wydzialu Geodezji i Gospodarki
Nieruchomosciami wystapil z wnioskiem o podjecie postanowienia prostujacego bla^d
pisarski w ostatecznej decyzji Zarzqdu Powiatu w Sierpcu z dnia 3 grudnia 2010 roku
orzekajacej o przekazaniu trwalego zarzadu pomiedzy jednostkami organizacyjnymi
tj. ZS Nr 1 w Sieipcu oraz PCPR w Sierpcu /Wniosek stanowi zaiqcznik nr 14
do niniejszego protokolu/.
Czlonkowie Zarzadu po zapoznaniu sie z niniejsza^ sprawa^ jednoglosnie podjeli
postanowienie prostujace blad pisarski w ostatecznej decyzji Zarzadu Powiatu
w Sierpcu z dnia 3 grudnia 2010 roku orzekajacej o przekazaniu trwalego zarzadu
pomiedzy jednostkami organizacyjnymi tj. ZS Nr 1 w Sierpcu oraz PCPR w Sierpcu
ktore stanowi zaiqcznik nr 15 do niniejszego protokolu.

Ad. pkt12.
Gtos zabral Pan Skarbnik, ktory przedstawil uchwale w sprawie przyjecia planu
finansowego zadan z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych
odrebnymi ustawami.
Rada Powiatu Sierpeckiego w dniu 30 grudnia 2010 roku Uchwale Nr 25/III/10
z dnia 30 grudnia 2010 roku uchwalila budzet powiatu na 2011 rok. Zgodnie
z art. 240 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych zarzad
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jednostki samorzadu terytorialnego w terminie 21 dni od daty podjecia uchwaly
budzetowej opracowuje plan finansowy zadan z zakresu administracji rzadowej oraz
innych zadan zleconych odrebnymi ustawami oraz plan dochodow zwiazanych
z realizacja zadan, ktore podlegaja,przekazaniu do budzetu panstwa.

W zwiazku z powyzszym czlonkowie Zarzadu Powiatu w Sierpcu jednoglosnie
podjeli

                          UCHWALENR 34/7/11
     w sprawie przyjecia planu finansowego zadan z zakresu administracji

          rzadowej oraz innych zadan zleconych odrebnymi ustawami
            /Uchwafa stanowi zaiqcznik nr 16 do niniejszego protokolu/.

Ad. pkt13.
Pan Skarbnik przedstawil uchwale w sprawie przyjecia planu dochodow, ktore
podlegajq, przekazaniu do budzetu panstwa zwiazanych z realizacja zadan z zakresu
admini stracj i rzadowej.
Rada Powiatu w Sierpcu Uchwale Nr 25/III/10 w dniu 30 grudnia 2010 roku
uchwalila budzet powiatu na 2011 rok. Zgodnie z art. 249 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 roku, o fmansach publicznych zarzad jednostki samorzadu
terytorialnego w terminie 21 dni od daty podjecia uchwaly budzetowej opracowuje
plan finansowy zadan z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych
jednostce samorzadu terytorialnego odrebnymi ustawami oraz plan dochodow
zwiazanych z realizacja tych zadan, ktore podlegaj^przekazaniu do budzetu panstwa.

W zwiazku z powyzszym czlonkowie Zarzadu Powiatu w Sierpcu jednoglosnie
podjeli

                          UCHWALENR 35/7/11
 w sprawie przyjecia planu dochodow, ktore podlegaja przekazaniu do budzetu

    panstwa zwiazanych z realizacja zadan z zakresu administracji rzadowej
            /Uchwaia stano-wi zaiqcznik nr 17 do niniejszego protokolu/.

Ad. pkt14.
GIos zabral Pan Skarbnik, ktory przedstawil uchwale w sprawie przekazania
uprawnien kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do dokonania
przeniesien w ramach planowanych wydatkow zwiazanych z realizacja ich zadan
statutowych.
W uchwale budzetowej Powiatu Sierpeckiego w @ 9 pkt 3 - Rada Powiatu w Sierpcu
upowaznila Zarzad Powiatu do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych
powiatu uprawnien do dokonania przeniesien w planie wydatkow zwiazanych
z realizacja^ zadan statutowych z wyjatkiem wydatkow na uposazenia
i wynagrodzenia ze stosunku pracy.
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       Realizujac postanowienia zawarte w/w uchwale - czlonkowie Zarzadu Powiatu
9   w Sierpcu jednoglosnie podjeli

                                UCHWALENR 36/7/11
         w sprawie przekazania uprawnien kierownikom jednostek organizacyjnych

            powiatu do dokonania przeniesien w ramach planowanych wydatkow
                       zwiazanych z realizacja ich zadan statutowych

                  /Uchwafa stanowi zaiqcznik nr 18 do niniejszego protokolu/.

       Ad.pkt15.
       Glos zabral Pan Skarbnik, ktory przedstawil uchwale w sprawie planu dochodow
       i wydatkow budzetu Powiatu Sierpeckiego na 2011 rok w pelnej klasyfikacji
       budzetowej.
       Rada Powiatu w Sierpcu w dniu 30 grudnia 2010 roku 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 pochodne, dotacje oraz wydatki na obsluge diugu
       publicznego. Ustawa ta nie naklada na zarzad jednostek samorzadu terytorialnego
       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 czlonkowie Zarzadu Powiatu w Sierpcu
      jednoglosnie podjeli

                          UCHWALENR 37/7/11
 w sprawie planu dochodow i wydatkow budzetu Powiatu Sierpeckiego na 2011

                     rok w pelnej klasyfikacji budzetowej
           /Uchwata stanowi zaiqcznik nr 19 do niniejszego protokolu/.

Ad. pkt 16.
Glos zabral Pan Skarbnik, ktory przedstawil uchwale w sprawie przekazania
podleglym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodow i wydatkow
oraz wysokosci dotacji i wplat do budzetu.
Artykul 249 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
stanowi iz, zarzad jednostki sambrzadu terytorialnego w terminie 21 dni od dnia
podjecia uchwaly budzetowej przekazuje podleglym jednostkom informacje
o ostatecznych kwotach dochodow i wydatkow tych jednostek oraz wysokosci dotacji
i wplat do budzetu.

Realizujac postanowienia ustawowe Zarzad Powiatu, jednoglosnie podjal
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                          UCHWALENR 38/7/11
           w sprawie przekazania podlegtym jednostkom informacji

     o ostatecznych kwotach dochodow i wydatkow oraz wysokosci dotacji
                              i wptat do budzetu

           /Uchwaia stanowi zaiqcznik nr 20 do niniejszego protokolu/.

Ad. pkt17a.
Pan Wicestarosta poinformowal, iz Pani Dyrektor Powiatowego Urzedu Pracy
w Sierpcu wystapila z wnioskiem o podjecie uchwaly w sprawie wyrazenia zgody na
nieodplatne przekazanie samochodu osobowego marki POLONEZ ATU PLUS nr rej
PBI 7626 bedacego na wyposazeniu Powiatowego Urzedu Pracy w Sierpcu na rzecz
Centrum Ksztalcenia Praktycznego w Sierpcu /Wniosek stanowi zaiqcznik nr 21 do
niniejszego protokolu/.
W zwiazku z powyzszym czlonkowie Zarzadu Powiatu w Sierpcu jednoglosnie
podjeli

                          UCHWALE NR 39/7/11
 w sprawie wyrazenia zgody na nieodplatne przekazanie samochodu osobowego

    marki POLONEZATU PLUS nr rej PBI 7626 bedacego na wyposazeniu
      Powiatowego Urzedu Pracy w Sierpcu na rzecz Centrum Ksztatcenia

                           Praktycznego w Sierpcu
            /Uchwaia stano~wi zaiqcznik nr 22 do niniejszego protokolu/.

Ad.pkt18.
Czlonkowie Zarzadu Powiatu w Sierpcu przyjeli Plan pracy Zarzadu Powiatu
w Sierpcu na I polrocze 2011 roku, ktojy stanowi zaiqcznik nr 23 do niniejszego
protokolu.

Ad. pkt19.
Czlonkowie Zarzadu Powiatu zapoznali sie z informacjq_ SP ZZOZ w Sierpcu dot.
wystapienia pokontrolnego NFZ z 17 grudnia 2010 roku, ktora stano-wi zaiqcznik
nr 24 do niniejszego protokolu.

Ad. pkt19a.
Zgodnie z wola^ Zarzadu Powiatu w Sierpcu wszczeto procedure naboru
na stanowisko Kierownika Krytej Plywaini w Sierpcu. Zgodnie z art. 32 ust.2 pkt 5
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorzadzie powiatowym Zarzad Powiatu
zatrudnia i zwalnia kierownikow jednostek organizacyjnych powiatu. W zwiazku
z powyzszym czlonkowie Zarzadu Powiatu obecni na posiedzeniu w nastepujacym
skladzie:

   1) Pan Marek Gasiorowski - Wicestarosta Sierpecki
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   2) Pan Wojciech Rychter - czlonek Zarzadu
   3) Pan Slawomir Olejniczak - czlonek Zarzadu
   4) Pani Krystyna Siwiec - czlonek Zarzadu

dokonali analizy niezbednych wymagan i dokumentow aplikacyjnych ziozonych
w zwiazku z ogloszonym naOorem /Protokol z przepro\vadzonego naboru
kandydatow na stanowisko Kierownika Krytej Plywaini w Sierpcu stanowi zaiqcznik
nr 25 do niniejszego protokolu/

Ad pkt 20. Sprawy rozne.
W sprawach roznych Pan Wicestarosta przedstawit:
 1)   pismo   Ministerstwa   Infrastruktury   dotyczace   weryfikacji   wniosku
o dofinansowanie z rezerwy w 2011 roku /Pismo stanowi zaiqcznik nr 26 do
niniejszego protokolu/.
2) Decyzje Burmistrza Miasta Sierpca dotyczaca^ podzialu nieruchomosci oznaczonej
jako dzialka Nr 1383/2 stanowiaca wlasnosc Powiatu Sierpeckiego bedacej
w trwalym zarzadzie Zespolu Szkol Nr 1 w Sierpcu / Decyzja stanowi zaiqcznik
nr 27 do niniejszego protokolu/.

Na tym posiedzenie Zarzadu Powiatu zakonczono.

Protokolowata         Zarzad        ^~\ t\
j^W^fe- ^^00^@JanLaskowski .......^^ ....................................

Dominika Pawlowska      Marek Gasiorowski ^^T^r^TT"^?^^.^....,^.............

Slawomir Olejniczak

Wojciech Rychter

Krystyna Siwiec
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Lista obec nosci

        Zarzadu Powh
na posiedzeniu w dniu 2011 roku

2.

Nazwisko I imae

Jan Laskowski

Stewomir Olejniczak

Wojciech Rychter

Krystyna Siwiec

Funkcja

Starosta

Wicestarosta

Cztonek

Cztonek

Cztonek

       Zarzad Powiatu zostal z\volany w trybie @ 58 ust. 3 Statutu Powiatu Sierpeckiego
co, nie stanowi podstawy do potrqcenia diety zgodnie z @ 1 uchwaly Nr 118/XVII/08 Rady
Powiatu w Sierpcu z dnia 25 k\vietnia 2008 roku

j^/7/M ^/W^



ZARZAD POWIAT

Bluro Rady i Zarzadu Powiatu

Nr sprawy 3

SPRAWA
PROTOKOL NR 8/2011 Z POSIEDZENIA

  ZARZADU POWIATU W SIERPCU
  W DNIU 19 STYCZNIA 2011 ROKU

Rozpocz^to 19 stycznia 2011 roku

Zakonczono 19 stycznia 2011 roku



  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/.


