
INFORMACJA O  REALIZACJI ZADAŃ ZAWARTYCH W PLANIE  ROZWOJU LOKALNEGO NA LATA 2004-2006

Zadanie Instytucja/Wydział
odpowiedzialny za
wdrażanie zadania

Informacja o realizacji zadania

Opracowanie  i
wdrożenie  „Polityki
oświatowej  powiatu
sierpeckiego”

Wydział Oświaty,
Rozwoju i Spraw
Społecznych

Brak informacji nt. ewentualnie podjętych działań.

Utworzenie
wakacyjnego Centrum
Edukacji
Pozaszkolnej

Wydział Oświaty,
Rozwoju i Spraw
Społecznych

Brak informacji nt. ewentualnie podjętych działań.

Opracowanie i
wdrożenie programu
edukacyjnego „Moja
mała ojczyzna w
Europie”

Wydział Oświaty,
Rozwoju i Spraw
Społecznych

Brak informacji nt. ewentualnie podjętych działań.

Przygotowanie i
przeprowadzenie
programu szkolenia
liderów powiatowych
w dziedzinie edukacji,
sportu, kultury,
aktywności
obywatelskiej

Wydział Oświaty,
Rozwoju i Spraw
Społecznych

Brak informacji nt. ewentualnie podjętych działań.

Uruchomienie
Sierpeckiego Punktu
Euroinfo

Wydział Oświaty,
Rozwoju i Spraw
Społecznych

Punkt był prowadzony w 2004 roku. W ramach Punktu przeprowadzono kilka szkoleń nt. Unii Europejskiej. Działalność Punktu była
finansowana ze środków UKIE. W 2005 roku Punkt zaprzestał działalności z uwagi na brak finansowania zewnętrznego.

Uruchomienie Punktu
Informacji
Europejskiej

Wydział Oświaty,
Rozwoju i Spraw
Społecznych

Punkt  został  uruchomiony w 2004  roku  jako  część  wyodrębniona  w strukturze  Wydziału.     W  ramach  Punktu  zorganizowano
sfinansowane ze środków ARiMR szkolenie rolników na temat środków unijnych. Przeprowadzono szkolenie dla przedsiębiorców na
temat  finansowania  zatrudnienia  stażystów.  Punkt  współpracował  przy  realizacji  projektu  „Firma  Fair  Play”.  Zainteresowanie
działalnością Punktu słabło. Zabrakło źródeł finansowania. Punkt istniał formalnie do 09.02.2006 r.



Zadanie Instytucja/Wydział
odpowiedzialny za
wdrażanie zadania

Informacja o realizacji zadania

Zorganizowanie
Powiatowego Forum
Organizacji
Obywatelskich

Wydział Oświaty,
Rozwoju i Spraw
Społecznych

Brak informacji nt. ewentualnie podjętych działań.

Zadanie Instytucja/Wydział
odpowiedzialny za
wdrażanie zadania

Informacja o realizacji zadania

Program  budowy
zintegrowanego
systemu
bezpieczeństwa
publicznego
„Bezpieczny  Powiat
Sierpecki”

Referat Zarządzania
Kryzysowego i
Spraw
Obywatelskich

Program ten pn. “Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości oraz Poprawy Porządku i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2006-
2010” został opracowany wspólnie przez Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego-Starostę Sierpeckiego
oraz Komendanta Powiatowego Policji w Sierpcu. Nie była to jedyna wspólna inicjatywa mająca na celu poprawę bezpieczeństwa na
terenie powiatu. W sezonie letnim 2006 przeprowadzona została  wspólna akcja “Bezpieczne wakacje 2006”.  Ostatniej  zimy była
prowadzona akcja odśnieżania  dachów, jak również z początkiem wiosny powrócił do nas problem “Ptasiej grypy”.
Podsumowując całokształt działań na rzecz utrzymania należytego poziomu bezpieczeństwa obywateli Powiatu Sierpeckiego należy
stwierdzić, że wszyscy biorący w tym udział wykazali dużą odpowiedzialność i wysokie zaangażowanie w powierzone zadania. Bardzo
dużo inicjatywy podejmowała  Komenda  Powiatowa Policji,  Komenda Powiatowa PSP,  dyrektor  PSS-E  i  kierownictwa Jednostek
Samorządu  Terytorialnego.  Wypracowane  wnioski  niewątpliwie  posłużą  w  dalszych  działaniach  mających  na  celu  utrzymanie
wysokiego poziomu bezpieczeństwa obywateli w każdym czasie.

Program budowy
zintegrowanego
ratownictwa na
terenie powiatu

Referat Zarządzania
Kryzysowego i
Spraw
Obywatelskich

   W  roku 2006 podjęto próby utworzenia Zintegrowanego Centrum Zarządzania Kryzysowego dla Powiatu Sierpeckiego, Miasta
Sierpca i Gminy Sierpc. Plany nie powiodły się z uwagi na brak środków finansowych .



Zadanie Instytucja/Wydział
odpowiedzialny za
wdrażanie zadania

Informacja o realizacji zadania

Powołanie Zespołu ds
Orzekania o Stopniu
Niepełnosprawności

Powiatowe
Centrum Pomocy
Rodzinie

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Sierpcu został powołany z dniem 3 grudnia 2003 r. zarządzeniem Nr
47/2003 Starosty Powiatu  Sierpeckiego,  wydanym na podstawie art.  6A ust.  1  ustawy z  dnia  27  sierpnia  1997  r.  o  rehabilitacji
zawodowej  i  społecznej  oraz  zatrudnieniu osób  niepełnosprawnych (Dz.  U.  Nr  123,  poz.  776  z  późn.  zm.)  za zgodą Wojewody
Mazowieckiego z dnia 20.11.2003 r.
Od 01 kwietnia 1999 r. do 31 grudnia 2002 r. Powiat Sierpecki współpracował w zakresie orzecznictwa osób niepełnosprawnych z
powiatem Płockim, który w oparciu o porozumienia zawierane kolejno w poszczególnych latach na czas określony jednego roku,
rozpatrywał wnioski mieszkańców Powiatu Sierpeckiego. Od 1 stycznia 2003 r. do 31 września 2004 r. zadania z zakresu orzecznictwa
osób niepełnosprawnych były realizowane przez Powiat Płoński, na podstawie porozumień zawieranych w trybie zbliżonym do w/w na
czas określony 1 roku. Od 1 października 2004 r. Powiatowy Zespół w Sierpcu przejął całkowicie zadania z zakresu orzecznictwa osób
niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie powiatu Sierpeckiego.
Zgodnie  § 15 Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu, Powiatowy Zespół funkcjonuje jako
samodzielna komórka organizacyjna w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Aktualnie  skład  Zespołu  tworzą  osoby,  które  przystąpiły  do  tekstu  sprawdzającego  w  zakresie  objętym  szkoleniem  zgodnie  z
programem, o którym mowa w § 24 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 maja 2002 r. w sprawie orzekania o
niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, oraz § 27 rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15
lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 139, poz. 1328 ze zm.) oraz osoby,
które  zostały  powołane  do  Zespołu,  jednak  do  chwili  obecnej  nie  uzyskały  zaświadczeń  uprawniających  do  orzekania  o
niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Sierpcu  ma swoją siedzibę w budynku Starostwa Powiatowego w
Sierpcu, ul. Kopernika 9 przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, gdzie zajmuje 2 pokoje administracyjno-biurowe. Posiedzenia
składów orzekających na początku funkcjonowania Zespołu odbywały się na terenie Szpitala Powiatowego w Sierpcu. Z chwilą zmiany
Dyrektora Szpitala zmieniły się warunki finansowe wynajmu pomieszczeń. Wysokość zaproponowanej kwoty zmusiła Przewodniczącą
Zespołu do poszukiwania innego lokalu spełniającego wymogi określone przez rozporządzenie wykonawcze, a którego koszty wynajmu
byłyby  do  zaakceptowania  przez  Zespół.  W  wyniku  rozmów  została  podpisana  umowa  dzierżawy  z  Dyrektorem  Liceum
Ogólnokształcącego  w  Sierpcu  przy  ul.  Sucharskiego  2,  gdzie  Zespół  korzysta  z  gabinetu  lekarskiego  oraz  pomieszczeń  dla
specjalistów.  W  jednym  z  pokoi  administracyjno-biurowych  wydawane,  przyjmowane  i  rejestrowane  są  wnioski,  legitymacje,
odwołania, a także udziela sie informacji osobą zainteresowanym. Pomieszczenie to wyposażone jest w zestaw komputerowy, drukarkę,
kserokopiarkę oraz fax. Powiatowy Zespół nie posiada odrębnego archiwum; dokumentacja dotycząca postępowania orzeczniczego
przechowywana  jest  w  drugim  z  pokoi  administracyjno-biurowych,  zajmowanym  przez  Przewodniczącą  Zespołu,  w  trzech
dwudrzwiowych szafach.   Gabinet  lekarski  wyposażonych jest  w podstawowy sprzęt  medyczny m.in.  wagę  ze  wzrostomierzem,
ciśnieniomierze, leżankę lekarską. 
Oba budynki spełniają wymogi architektoniczne pod kątem zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych, przy wejściu do nich
znajdują  sie  podjazdy  (o  niskim nachyleniu  umożliwiające  dostęp  osobą  poruszającym się  na  wózkach inwalidzkich.  Na  terenie
budynków znajdują się toalety dostosowane do potrzeb osoby niepełnosprawnej. Tablice z nazwą Zespołu znajdują się zarówno na
budynku Liceum Ogólnokształcącego w Sierpcu, jak i w budynku Starostwa Powiatowego w Sierpcu, gdzie dodatkowo znajduje się
informacja o godzinach przyjmowania interesantów.  



Zadanie Instytucja/Wydział
odpowiedzialny za
wdrażanie zadania

Informacja o realizacji zadania

Utworzenie
pogotowia rodzinnego
w ramach rodziny
zastępczej

Powiatowe
Centrum Pomocy
Rodzinie

PCPR co roku tworzy kilka rodzin zastępczych, które zapewniają opiekę i wychowanie dzieciom pozbawionym pieczy rodziców.
PCPR  prowadzi  kampanię  informacyjną  poprzez  media  lokalne,  prasę  i  ogłoszenia  celem  rozpropagowania  idei  rodzicielstwa
zastępczego. Jednakże do tej pory żadna rodzina nie zadeklarowała chęci podjęcia się opieki zawodowo nad dziećmi.
Dlatego też nie powstało planowane pogotowie rodzinne w ramach rodziny zastępczej.
Jednakże PCPR nie rezygnuje z działań mających na celu pozyskanie rodzin zastępczych zawodowych.



Zadanie Instytucja/Wydział
odpowiedzialny za
wdrażanie zadania

Informacja o realizacji zadania

Podniesienie
standardów pracy
Starostwa
Powiatowego oraz
wdrożenie systemu
zarządzania jakością

Wydział
Organizacyjno-
Administracyjny

Zadanie w kontekście okresu realizacji oraz wysokości i sposobu finansowania nie tylko nie było uzgadniane z Wydziałem, któremu
powierzono jego realizację, a nawet wbrew uwagom Wydziału OA o organizacyjnych i finansowych zagrożeniach jego wykonania –
zostało  wpisane  do  Planu.  Wydział  Organizacyjno-Administracyjny  od  3  lat  wnioskuje  o  zabezpieczenie  finansowe  wdrożenia
elektronicznego obiegu dokumentów w Starostwie, jako pierwszego etapu wdrożenia Systemu Zarządzania Jakości. Wartość tego etapu
skalkulowano na ok. 120.000 zł, zatem całość przedsięwzięcia przewyższa zdecydowanie kwotę uwzględnioną w Planie.
Zapis o finansowym aspekcie realizacji w/w zadania był nierzeczywisty już na etapie umieszczania go w Planie Rozwoju Lokalnego,
gdyż:
1. nie uwzględniało możliwości pozyskania środków pozabudżetowych na ten  cel,
2. wskazanie na finansowanie z budżetu powiatu w wysokości do 100 tys. złotych nie zostało uwzględnione w budżecie powiatu na

2004, 2005 ani 2006 r.
Niemniej  jednak  Wydział  OA podjął  działania,  które  miałyby  przynieść  zamierzony w Planie  efekt,  choć  w innych  warunkach
finansowo-czasowych.

W 2004 r. Powiat Sierpecki przyłączając się do inicjatywy samorządu miejskiego Sokołowa Podlaskiego – przy współudziale
Stowarzyszenia Miasta w Internecie – uczestniczył w tworzeniu konsorcjum samorządów Województwa Mazowieckiego, którego celem
było  wspólne  opracowanie  i  realizacja  projektu  pn.  eMazowsze  (przy  wykorzystaniu  środków unijnych  w ramach  działania  1.5
ZPORR). W tym celu Rada Powiatu w Sierpcu podjęła  Uchwałę Nr 109/XVIII/2004 z dnia 01.07.2004 r. w sprawie wyrażenia
zgody  na  współdziałanie  Powiatu  Sierpeckiego  z  gminami  i  innymi  powiatami  Województwa  Mazowieckiego  w  celu
przygotowania wspólnego wniosku o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu pn.
eMazowsze. 

Niestety z przyczyn nie leżących po stronie uczestników przedsięwzięcia – do zawiązanie konsorcjum nie doszło.
Przyczyny:
1) prawne: niejednoznaczna interpretacja przepisów prawa polskiego i europejskiego przez Wojewodę Mazowieckiego,
2) organizacyjne: do września 2005 r. w województwie mazowieckim, jako jedynym w Polsce nie ogłoszono konkursów w ramach

działania 1.5.
Zmienne warunki organizacyjno-prawne  przez  cały okres zarysowywania się  ram projektu eMazowsze sprawiły,  iż  z  20

początkowo deklarujących się podmiotów – w lutym 2005 r. - zostały 4. Samorządy zainteresowane stworzeniem konsorcjum uznały, iż
w  związku  z  powyższym  nie  ma  możliwości  kontynuowania  inicjatywy  konsorcjalnej.  Uchwała  Rady  Powiatu  stała  się  więc
bezprzedmiotowa.

W roku 2005 kontynuowane  były  prace  zmierzające  do  realizacji  zadania  “Podniesienie  standardów  pracy  Starostwa
Powiatowego oraz wdrożenie systemu zarządzania jakością” poprzez próby włączenia się do innych inicjatyw samorządowych o
podobnym do eMazowsza zakresie (zachowany byłby regionalny charakter przedsięwzięcia oraz obniżone koszty), np. Projekt Geodety
Województwa Mazowieckiego. Z uwagi na wąski charakter przedsięwzięcia odmówiono nam włącznie się do tego projektu.

Na uwagę zasługuje również fakt, iż dopiero w dniu 19 września 2005 r. zostały oficjalnie zapoczątkowane prace nad Strategią
informatyzacji  Mazowsza. Podmiotem sporządzającym ten dokument jest  wspomniane powyżej SMWI,  wyłonione przez samorząd
województwa w drodze przetargu. 

Jednocześnie należy dodać, iż w termin składania wniosków z działania 1.5. określono na  5-23 grudnia 2005 roku.  Zatem
realizację działania 1.5 na obszarze województwa w roku 2005 nieskoordynowana i niespójna w tym czasie zmieniono także zasady
finansowania projektów 1.5. zamiast dotychczasowych 75% do 25%  - na 50% do 50% wydatków. Zmienia to zasadniczo planowanie
wydatków na ten cel przez wnioskodawcę. 



Zadanie Instytucja/Wydział
odpowiedzialny za
wdrażanie zadania

Informacja o realizacji zadania

Opracowanie
wieloletniego planu
inwestycyjnego

Wydział Finansowy Brak informacji nt. ewentualnie podjętych działań.

Opracowanie i
wdrożenie
powiatowego systemu
wspierania inicjatyw
społecznych i
kulturalnych
zgłaszanych przez
organizacje
pozarządowe i osoby
fizyczne

Wydział Oświaty,
Rozwoju i Spraw
Społecznych

Brak informacji nt. ewentualnie podjętych działań.

Utworzenie w
strukturach SPZZOZ
Szpitalnego Oddziału
Ratunkowego

Samodzielny
Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej 

Corocznie  opracowywano  „Plan zabezpieczenia medycznych działań ratowniczych dla powiatu sierpeckiego”. Dokument ten zawierał
m.in. propozycję utworzenia w strukturze Szpitala Powiatowego w Sierpcu - Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Każdego roku, plan
ten zyskał zatwierdzenie Wojewody Mazowieckiego. Planistycznie, oddział ten jest również zatwierdzony przez Wojewodę na 2007 r.
W 2004  roku rozpoczęto  realizację  przedmiotowej  inwestycji.  Jednakże  nie  została  ona  ukończona   z  powodu braku  środków
finansowych zarówno w budżecie powiatu, jak również braku środków  z zewnątrz, mimo wielokrotnych wystąpień kierowanych do
Ministra  Zdrowia  i  Mazowieckiego  Centrum  Zdrowia  Publicznego  w  Warszawie.  Ujęte  w  Planie  Rozwoju  Lokalnego  koszty
zaangażowania powiatu sierpeckiego w realizację tego celu to kwota od 100 do 500 tys. zł, w Strategii zaś to kwota do 10  mln zł. Z
czego przekazane zostało w formie dotacji ok. 800 tys. zł (w tym kredyt bankowy 600 tys zł). Powstała na terenie szpitala infrastruktura
SOR została wykorzystana na bieżące potrzeby jednostki.  
W trakcie realizacji inwestycji utworzono w SPZZOZ Oddział Rehabilitacyjny.

Utworzenie
Powiatowego Zespołu
Profilaktyki
Uzależnień

Samodzielne
stanowisko pracy
ds. zdrowia

Koszty realizacji powyższego celu w Planie po stronie budżetu powiatu ujęto na kwotę od 100 do 500 tys zł. Z uwagi na brak środków
w budżecie naszego powiatu, cel ten nie został zrealizowany. Jednakże, opracowano i zrealizowano  w 2006 roku „Program profilaktyki
przewlekłej obturacyjnej choroby płuc” adresowany do osób palących oraz biernych palaczy. Na ten cel                                  z budżetu
powiatu zostało przeznaczonych 7 tys. zł. 
Nadmienić należy także, iż w każdym samorządzie gminnym funkcjonują obligatoryjnie z mocy prawa gminne komisje przeciwdziałania
alkoholizmowi,  które  dysponują  własnymi środkami.  Natomiast  w strukturze  SPZZOZ funkcjonuje  Poradnia  Leczenia  Uzależnień
udzielająca świadczeń dla mieszkańców powiatu sierpeckiego.



Zadanie Instytucja/Wydział
odpowiedzialny za
wdrażanie zadania

Informacja o realizacji zadania

Przygotowanie  i
realizacja
wieloletniego
programu
modernizacji  bazy
oświatowo-
wychowawczej  i
kulturalnej  w
placówkach
powiatowych

Wydział Oświaty,
Rozwoju i Spraw
Społecznych

W czerwcu 2005 r.  zadanie zostało przez  Radę Powiatu wprowadzone do Strategii  Rozwoju Powiatu jako zadanie uzupełniające.
Wydział opracował projekt Wieloletniego Programu, ale  Zarząd Powiatu odstąpił od realizacji zadania.

Opracowanie
powiatowego
programu promocji
zatrudnienia oraz
aktywizacji lokalnego
rynku pracy

Powiatowy Urząd
Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Sierpcu informuje o realizacji zadań zawartych w planie rozwoju lokalnego na lata 2004-2006:
– opracowaliśmy Program Promocji  Zatrudnienia  oraz  Aktywizacji  Lokalnego Rynku Pracy na lata  2005-2008.  Program został

pozytywnie zaopiniowany przez Powiatową Radę Zatrudnienia. Treść programu została przekazana Staroście Sierpeckiemu pismem
NR Or-072-3/ZO/05 z dnia 11.02.2005 r. Założenia zawarte w programie są konsekwentnie realizowane. 

Powołanie Gminnych
Centrów Informacji

Powiatowy Urząd
Pracy

– Powołanie Gminnych Centrów Informacji należy w  szczególności do gmin. Powiatowy Urząd Pracy promuje i wspiera wszelkie
działania podejmowane przez samorządy. Do chwili obecnej udało się zorganizować GCI w gminie Szczutowo. 

Stworzenie i
prowadzenie
powiatowej bazy
danych o MSP

Wydział Oświaty,
Rozwoju i Spraw
Społecznych

Brak informacji nt. ewentualnie podjętych działań.

Inspirowanie
wdrażania norm ISO
w MSP w firmach
powiatu sierpeckiego

Wydział Oświaty,
Rozwoju i Spraw
Społecznych

Brak informacji nt. ewentualnie podjętych działań.

Opracowanie i
wdrożenie programu
„Powiat Sierpecki
przyjazny
inwestorom”

Wydział Oświaty,
Rozwoju i Spraw
Społecznych

Brak informacji nt. ewentualnie podjętych działań.



Zadanie Instytucja/Wydział
odpowiedzialny za
wdrażanie zadania

Informacja o realizacji zadania

Opracowanie oferty
inwestycyjnej powiatu
sierpeckiego

Wydział Oświaty,
Rozwoju i Spraw
Społecznych

Zadanie  pn. Opracowanie  oferty  inwestycyjnej  Powiatu  Sierpeckiego zapisane  w  Strategii  Rozwoju  Społeczno-Gospodarczego
Powiatu Sierpeckiego w latach 2004-2012 przyjętej przez Radę Powiatu Sierpeckiego w uchwale nr 88/XV/04 z dnia 28.04.2004 r., a
następnie przeniesione do Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Sierpeckiego na lata 2004-2006, który został przyjęty   przez Radę
Powiatu Sierpeckiego w uchwale nr 114/XIX/04 z dnia 10.09.2004 r., miało być zrealizowane poprzez wykonanie prac koncepcyjnych
przygotowujących  do utworzenia na części gruntów powiatowych w m. Studzieniec gm. Sierpc  strefy aktywności gospodarczej pn. 

SIERPECKI PARK PRZEMYSŁOWO-TECHNOLOGICZNY.
Inwestycja  pn.  SIERPECKI  PARK PRZEMYSŁOWO-TECHNOLOGICZNY byłaby realizowana w oparciu  o  zasady partnerstwa
publiczno-prywatnego z  wykorzystaniem środków własnych Powiatu,  środków zainteresowanych samorządów lokalnych i  agencji
rządowych oraz kapitału prywatnego.
Do  rozwiązania  problemu  braku  terenów pod  inwestycje  powinna  doprowadzić  współpraca  Miasta  z  Gminą  Sierpc  i  Powiatem
Sierpeckim w celu zagospodarowania 70 ha gruntów należących do Powiatu na terenie wsi Studzieniec tuż przy granicy z Miastem.
Teren  wymaga  opracowania  planu  zagospodarowania  przestrzennego.  Przemawiają  za  tym następujące  argumenty:  (1)  korzystne
położenie tych gruntów po obu stronach drogi relacji Sierpc-Rypin-Brodnica oraz bliskość dojazdu do tych gruntów od drogi szybkiego
ruchu S10 relacji Płońsk-Toruń-Szczecin, (2) bliskość mediów miejskich jak wodociąg, oczyszczalnia ścieków, gaz przewodowy i sieć
telekomunikacyjna, 4) Rada Gminy Sierpc oraz Wójt Gminy Sierpc przejawiają zainteresowanie zmianą charakteru tych gruntów i są
gotowi  ponieść  koszty  wykonania  planu  zagospodarowania  przestrzennego  dla  tych  gruntów  położonych  we  wsi  Studzieniec.
Opracowanie koncepcji zagospodarowania pod kątem wykorzystania ich jako strefy aktywności gospodarczej pn. SIERPECKI PARK
PRZEMYSŁOWO-TECHNOLOGICZNY prowadziłoby do pozyskiwania środków z funduszy unijnych na ten rodzaj przedsięwzięć.
Zarząd Powiatu  w lutym 2006 roku odstąpił od wykonanie działań zmierzających do przygotowania inwestycji i nie wynajął firmy
konsultingowej legitymującą się  doświadczeniem w zakresie  opracowań koncepcji  zagospodarowania terenu  stwarzających realną
możliwość skutecznego aplikowania o środki z funduszy unijnych.

Tworzenie podstaw
legislacyjnych do
korzystnego
inwestowania na
terenie gmin i powiatu
sierpeckiego oraz
tworzenia programu
preferencji
inwestycyjnych

Wydział Oświaty,
Rozwoju i Spraw
Społecznych

Brak informacji nt. ewentualnie podjętych działań.
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Opracowanie i
wdrożenie
powiatowego oraz
gminnych programów
ochrony środowiska
wraz z planami
gospodarki odpadami
na obszarze powiatu
sierpeckiego

Wydział
Zarządzania
Środowiskiem

W zakresie celu   pn. „Rozwój powiatu w oparciu o naturalne zasoby przyrodnicze oraz ochrona środowiska” zostały zrealizowane
następujące zadania dotyczące rolnictwa     i ochrony środowiska tj.:

1.  opracowanie  powiatowego  Programu Ochrony Środowiska  w tym Planu  Gospodarki  Odpadami,  który został  zatwierdzony
uchwałą     Nr 98/XVI/2004r. Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 17 maja 2004r. 

Powyższy program jest sukcesywnie wdrażany. 
2. W zakresie edukacji ekologicznej pracownicy Wydziału zajmujący się sprawami ochrony środowiska wraz ze swym bezpośrednim
przełożonym współpracują z  zainteresowanymi dyrektorami szkół  uczestnicząc  w apelach bądź  innych uroczystościach szkolnych
edukując, w jaki sposób chronić środowisko. Powiat również w tym zakresie poparł apel Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego w
sprawie przeprowadzenia w TVP kampanii ekoedukacyjnej na rzecz prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi.
Ponadto Wydział organizuje konkursy ekologiczne. W roku 2006 był to konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu
powiatu pod nazwą „Eko-plakat”. W następnym roku planuje się konkurs dotyczący zbiórki odpadów.
W zakresie  gospodarki  odpadami zainicjowano powstanie Związku Gmin Powiatu Sierpeckiego  dla  prawidłowego i  ekonomicznie
uzasadnionego systemu gospodarowania odpadami.
Pracownicy Wydziału współpracują  z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej zarządzającego składowiskiem odpadów w Rachocinie
w działaniach na rzecz poprawy selektywnej zbiórki odpadów.
Szczegółowe sprawozdanie z realizacji   Planu Gospodarki Oopadami oraz raport  z całego Programu Ochrony Środowiska zostanie
przedłożony Radzie Powiatu w I półroczu 2007.

Działania na rzecz
uruchomienia na
obszarze powiatu
zbiornicy odpadów
zwierzęcych

Wydział
Zarządzania
Środowiskiem

Nie  podejmowano  działań  w  zakresie  zadania  pn.  „Działania  na  rzecz  uruchomienia  na  terenie  powiatu  zbiornicy  odpadów
zwierzęcych” z uwagi,  że takie działania były podejmowane przez powiat w latach 1999-2000, jednak gminy nie wykazały większego
zaangażowania,  pomimo  iż  zbiórka  odpadów  zwierzęcych  jest  zadaniem  gminy.  Powiat  chciał  wówczas  wesprzeć  te  działania
finansowo przedstawiając koncepcję bardzo korzystną dla gmin. W chwili obecnej każda gmina odrębnie realizuje to zadanie poprzez
zawieranie umów   z firmami zajmującymi się odbiorem i utylizacją tego typu odpadów.

Przeprowadzenie
programu
edukacyjnego na
temat prowadzenia
działalności
pozarolniczej na
obszarach wiejskich

Wydział
Zarządzania
Środowiskiem

We współpracy z Wydziałem Oświaty, Promocji i Spraw Społecznych przeprowadzono szkolenie edukacyjne dla rolników na temat
prowadzenia działalności pozarolniczej na obszarach wiejskich.
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wdrażanie zadania
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Stworzenie
powiatowego systemu
informacji i promocji
obejmującego
wszystkie gminy
powiatu sierpeckiego

Wydział Oświaty,
Rozwoju i Spraw
Społecznych

Powiatowy system informacji i promocji obejmujący wszystkie gminy nie został stworzony z uwagi na opór gmin przed współpracą z
powiatem.
   W  przyjętej w 2004 roku przez Radę Powiatu   Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Sierpeckiego w latach
2004-2012, a następnie w Planie Rozwoju Lokalnego Powiatu Sierpeckiego na lata 2004-2006 jako jeden  z celów strategicznych
uznano podniesienie atrakcyjności turystycznej Powiatu Sierpeckiego.
  Realizacją przedmiotowych zadań wynikających ze Strategii i Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Sierpeckiego powinna zająć się
Lokalna  Organizacja  Turystyczna utworzona  o  oparciu  o  ustawę  o  Polskiej  Organizacji  Turystycznej  oraz  ustawę  o
stowarzyszeniach. Organizacja podkreślałaby swą lokalność przez dodanie tytułu “Nad Skrwą i Sierpienicą”.
    Wolę utworzenia wraz z Powiatem stowarzyszenia po 2 latach podejmowanych prób  wyraziły  Miasto Sierpc, Gmina Sierpc,  Gmina
Rościszewo i Gmina Mochowo. 
       Do udziału w utworzeniu stowarzyszenia zostały zaproszone kluby sportowe  oraz osoby fizyczne w myśl przepisów ustawy  z dnia
25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej (Dz. U. z dnia 23 lipca 1999 r. z póżn. zm.) określających zasady partnerstwa
publiczno-prywatnego.
Do końca 2006 r. nie powołano do życia LOT-u z uwagi na długotrwały opór Rady Miasta i oddziaływania postawy Miasta na postawę
innych Rad Gmin. 

Utworzenie
sierpeckiego
internetowego
centrum informacji

Wydział Oświaty,
Rozwoju i Spraw
Społecznych

W II połowie 2006 roku podjęto z powodzeniem próbę stworzenia w Wydziale takiego centrum, wiążąc je ze stanowiskiem ds. 

promocji. 

Inspirowanie działań
na rzecz udrożnienia
istniejących szlaków
wodnych pod kątem
wykorzystania ich dla
celów turystycznych

Wydział Oświaty,
Rozwoju i Spraw
Społecznych

Rozpoznanie  możliwości  spławnych  Skrwy  Prawej  płynącej  przez  teren  powiatu  było  dokonywane.  Z  rozpoznania  wynikała
konieczność wykonania kosztownych prac związanych z usuwaniem przeszkód w postaci zwalonych drzew.  Gminy nie przejawiały
zainteresowania inwestowaniem w udrożnienie Skrwy.

Stworzenie
powiatowego
kalendarza stałych
imprez kulturalnych,
sportowych,
rekreacyjnych i
turystycznych

Wydział Oświaty,
Rozwoju i Spraw
Społecznych

Kalendarz taki nie został opracowany, choć w latach 2004-2006 podejmowany próby w tym zakresie. Pierwszy raz taki kalendarz został
opracowany na rok 2007 w związku z ofertą powiatu zgłoszoną na konkurs ogłoszony przez Zarząd Województwa mazowieckiego pn.
„Stolica kulturalna Mazowsza”.
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odpowiedzialny za
wdrażanie zadania
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Opracowanie  i
wdrożenie
powiatowego
programu opieki nad
zabytkami

Wydział Oświaty,
Rozwoju i Spraw
Społecznych

Powiat nie ma kompetencji  w zakresie  opieki nad zabytkami.  Podjęte  w Wydziale  prace nad takim programem doprowadziły do
ustalenia,  że  jest  to  kompetencja  Wojewódzkiego  Konserwatora  Zabytków,  kompetencja  gmin  oraz  w  ograniczonym  zakresie
kompetencja Referatu Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego.

Dążenie do
nawiązania
współpracy
międzynarodowej z
samorządami
lokalnymi z krajów
UE

Wydział Oświaty,
Rozwoju i Spraw
Społecznych

Działania takie nie były przez Wydział podejmowane z uwagi na brak kompetencji w tym zakresie.

Przebudowa,
modernizacja i
dostosowanie Krytej
Pływalni w Sierpcu
do potrzeb Centrum
Szkoleniowo-
Konferencyjno-
Rekreacyjnego

Kryta Pływalnia Realizując zadania zawarte w Planie Rozwoju Lokalnego na lata 2004 – 2006 Kryta Pływalnia dokonała następujących czynności:
1. Dnia 4.11.2003 Kierownik Krytej Pływalni p. Agnieszka Krężel zawarła Umowę o współpracy z firmą Lindleya Park

S.A.,  na  podstawie  której  zleceniobiorca  wykonał  „opracowanie  obejmujące  założenia  i  kalkulację  efektywności
dotyczących  zmodernizowania  obecnego  kompleksu  basenowego  celem  uatrakcyjnienia  miejsca,  jego  lepszego
wykorzystania, a docelowo dążenia do uczynienia go przedsięwzięciem samofinansującym się. Opracowanie o nazwie
„OŚRODEK  REKREACYJNO-  SPORTOWO-  WYPOCZYNKOWO-  REHABILITACYJNY  W  SIERPCU.
Założenia i kalkulacja efektywności” datowane na listopad/grudzień 2003 r. (objętość wraz z załącznikami 26 stron)
zostało sporządzone przez zleceniobiorcę i

 przekazane zleceniodawcy. Opracowanie powyższe znajduje się w aktach Krytej Pływalni. W wykonaniu zapisów umowy Kryta
Pływalnia przekazała firmie Lindleya Park S.A. kwotę  12.888,20 złotych tytułem realizacji przedmiotu umowy, czyli wykonania
opracowania.

2. Dnia 15.11.2004 Kierownik Krytej Pływalni p. Małgorzata Nowakowska sporządziła i przekazała Zarządowi Powiatu w Sierpcu
informację o nazwie:  „KONCEPCJA STWORZENIA CENTRUM TURYSTYCZNEGO O SPORTOWO- REKREACYJNYM
CHARAKTERZE”. Kserokopia tej  informacji (objętość 4 strony) znajduje się w aktach Krytej Pływalni. 
3. Kryta Pływalnia samodzielnie nie dokonywała żadnych dalszych samodzielnych kroków  w realizacji zadań zawartych w Planie

Rozwoju Lokalnego, gdyż zadanie zostało przejęte przez Starostwo w fazie opracowania koncepcji i projektu.
4. W 2005 roku Pracownia Architektoniczna Wojciecha Kornatowskiego z Warszawy na zlecenie Starostwa wykonała koncepcję

Centrum wraz z wizualizacją.
5. W lutym 2006 roku Zarząd Powiatu zrezygnował z wykonania projektu technicznego budowy Centrum.  Zarazem dyrektor LO na

polecenie Zarządu Powiatu zamówiła w pracowni Jaworski&Królikowski dokumentację techniczną przebudowy i modernizacji hali
przy LO. Wartość inwestycji oszacowana jest na 560.000 zł. 
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Opracowanie
wieloletniego planu
modernizacji i
remontów dróg
gminnych i
powiatowych

Powiatowy Zarząd
Dróg

Program jako dokument nie powstał. Remonty były realizowane w oparciu o plany roczne, ale w pracy ZDP wykorzystywano elementy
planowania wieloletniego. W załączeniu zestawienie robót drogowych wykonanych przez ZDP w latach 2004-2006.

                                                                                                                                                                Informacje zebrała: Renata Będzikowska
                                                                                                                                                                              Opracowanie: Zdzisław Dumowski

Sierpc, 18.01.2007 r.


