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                   UCHWALA NR ..Z/Mo.^..^^./ll

                 ZARZ^DU POWIATU W SIERPCU
                      z dnia 27 kwietnia 2011 r.

w sprawie przedluzenia umowy uzyezenia nieruchomosci stanowiacych
wlasnosc Powiatu Sierpeckiego

        Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z 5 czerwca
1998 r. o samorzadzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592
z pozn. zm.) oraz art. 11, art. 13 ust. 1 art. 25 b ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce meruchomosciami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102,
poz. 651 z pozn. zm.) oraz na podstawie @ 55 ust. 2 pkt 3 i @ 60 ust. 1
Statutu Powiatu Sierpeckiego z dnia 25 kwietnia 2002 r. (Dz. Urz. Woj.
Mazowieckiego z dnia 2 lipca 2002 r. Nr 173, poz. 3826 z pozn. zm.)
- uchwala sie, co nastepuje:

Przedtuzyc okres trwania umowy uzyczenia z Zespolem Szkol Centrum
Ksztalcenia Rolniczego w Studziencu na okres od 1 stycznia 2011 r. do
31 grudnia 2011 r. nastepujacych niemchomosci polozonych w obrebie
Studzieniec, gmina Sierpc:

   1. dziatka nr 158     o pow. 1,1400 ha - Kw23648
   2. dzialka nr 165     o pow. 4,2400 ha  - Kw23648
   3. dzialka nr 195/5   o pow. 2,6700 ha  - Kw 24044
   4. dzialka nr 195/48  o pow. 11,5781 ha - Kw 24044
   5. dzialka nr 195/50  o pow. 11,9055 ha - Kw 24044
   6. dzialka nr 195/12  o pow. 12,2900 ha - Kw 24044
   7. dzialka nr 195/14  o pow. 36,7800 ha - Kw 24044
   8. dzialka nr 195/30  o pow. 5,0675 ha  - Kw23138
   9. dzialka nr 195/37  o pow. 0,0970 ha - Kw23138
   10. dzialka nr 195/38 o pow. 0,0340 ha  - Kw23138
   11. dzialka nr 195/42 o pow. 1,5180 ha  - Kw23138
   12. dzialka nr 197/1   o pow. 1,9631 ha - Kw 24088
   13. dzialka nr 199    o pow. 0,8900 ha  - Kw 24088
   14. dzialka nr 203     o pow. 0,2100 ha   - Kw 24088

     oraz niemchomosci polozonych w obrebie Rachocin gmina Sierpc:
   15. dzialka nr 35   o pow. 0,7600 ha   - Kw 24044
   16. dzialka nr 36   o pow. 0,7800 ha   - Kw 24044

   Laczna powierzchnia niemchomosci - 91,9232 ha.
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                                                            PROJE.KT

                      UCHWALA NR..../.........../II
                     RADY POWIATU W SIERPCU
                      zdnia.......................2011 r.

w 'sprawie zasad naliczania diet oraz zwrotu kosztow podrozy
przyshigujacych radnym Powiatu Sierpeckiego

Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie
powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z pozn. zm. ) oraz @ 3 pkt 3
Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 26 lipca 2000 r. w spi-awie maksymalnej
wysokosci diet przyshigujacych radnemu powiatu ( Dz. U. Nr 61, poz. 709) -
uchwala sie, co nastepuje:

                                   @1.

   1. Ustala sie wysokosc miesiecznej diety radnego w zaieznosci od pelnionej
      funkcji:
      1)   dia Przewodniczacego Rady             -1.800zl
      2)   dia Wiceprzewodniczacego Rady        -1.500zl
      3)    dia Czlonka Zarzadu                    -1.500zl
      4)   dia Przewodniczacego Komisji Rewizyjnej -1.400zl
      5)   dia Przewodniczacych Komisji Stalych    -1.200zl
      6)   dia Czlonka Komisji Rewizyjnej         -l.lOOzl
      7)   dia pozostalych radnych                 -l.OOOzl.

   2. Radny otrzymuje tyiko jednq. diet^ z tytulu czlonkostwa w organach
     powiatu.

                                  @2.

   1. Radnym, ktorzy zostali oddelegowani w podroz sluzbow^ przysluguje
     zwrot kosztow podrozy shizbowych na zasadach okreslonych
     w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
     31 lipca 2000 r. w sprawie w sprawie sposobu ustalania naleznosci
     z tytulu zwrotu kosztow podrozy sluzbowych radnych powiatu (Dz. U. Nr
     66, poz. 799 z pozn. zm.).

  2. Pisemne polecenie wyjazdu sluzbowego dia radnych, za ktory przysluguje
     zwrot kosztow podrozy sluzbowej, podpisuje Przewodniczacy Rady
     Powiatu.

  3. Pisemne polecenie wyjazdu sluzbowego dia Przewodniczacego Rady
     Powiatu, za ktory przysluguje zwrot kosztow podrozy, podpisuje
     Wiceprzewodniczacy Rady Powiatu.


