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                      UCHWALA NR /^^ . ^ .2011

                     ZARZADU POWIATU W SIERPCU
                           z dnia 29 czerwca 2011 r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwaty
dotyczacego pozbawienia kategorii drogi powiatowej ciagu drogowego nr 31 176
Czachorowo - Dziegielewo - Wtoczewo od miejscowosci Czachorowo (km
0+000) do granicy Powiatu Sierpeckiego (km 5+000) o tacznej dhigosci 5,000 km
na terenie Gminy Gozdowo, Powiatu Sierpeckiego

         Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorzadzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z pozn. zm.) oraz
@ 85 ust. 1 pkt 2 Statutu Powiatu Sierpeckiego z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz. Urz.
Woj. Maz. z dnia 14 maja 2011 r. Nr 78, poz. 2488) - uchwala sie, co nastepuje:

                                     @1.
Wniesc pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projekt uchwaly dotyczacy pozbawienia
kategorii drogi powiatowej ciagu drogowego nr 31 176 Czachorowo - Dziegielewo -
Wloczewo od   miejscowosci Czachorowo (km 0+000) do granicy Powiatu
Sierpeckiego (km 5+000) o lacznej dhigosci 5,000 km na terenie Gminy Gozdowo,
Powiatu Sierpeckiego.

                                     @2.
Wykonanie uchwaly powierza si^ Przewodniczacemu Zarzadu.

                                     S 3                                     0  @"

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.

Zarzad:                                        C^~1/ /

Przewodniczacy Jan Laskowski                ........".............

Czlonek Marek Gasiorowski                    .^^^^^^@^^'^'^r@-

Cztonek Slawomir Olejniczak                  ............ -/............

Czlonek Wojciech Rychter                       ........... ./i^..........

Czlonek Krystyna Siwiec                           ................. m^Sf:.......



IX.
Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10.000 ziotych (w
przypadku pojazdow mechanicznych nalezy podac marke, model i
rok produkcj i) : . .^ @@,@@@ /. .'../... .-@. ./@:@@@ .0 @@@@@@@ .4 @ @i @ @A @ @
............... ,\f^^i>t^ef   ^@^o<^   ^c^i'^or SG-/-
'..'.'.'.'.'. 'X: '.p.'-. '. '.2.G6^. '. '^Ce^Uft^ '. ^ '.f.'^.i?'^7. '.'.'.'.'.'.'.'.'..'.'.'.
..........f................... (. ../............................

X.
Zobowiazania pieniezne o wartosci powyzej 10.000 ziotych, w tym
zaciagniete kredyty i pozyczki oraz warunki, na jakich zostaly
udzielone (wobec kogo, w zwiazku z jakim zdarzeniem, w jakiej
wysokosci): ...................................................

.^;4^. .

Powyzsze oswiadczenie skladam swiadomy(a), iz na. podstawie art.
233 @ 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy luiy'z'ata^ enie
prawd^ grozi kara pozbawienia wolnosci.        \   //
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    (mi^jscowosc, data)"                        (podpis)

1 Niewlasciwe skreslic.
2 Nie dotyczy dzialalnosci wytworczej w rolnictwie w zakresie

  produkcji roslinnej i zwierzecej, w formie i zakresie
  gospodarstwa rodzinnego.

3 Nie dotyczy rad nadzorczych spoldzieini mieszkaniowych.



                    OSWIADCZENIE NR l/VI/2011
                    RADYPOWIATU w SIERPCU

                        z dnia 11 marca 2011 r.

w sprawie udzielenia poparcia Sejmikowi Wojewodztwa Mazowieckiego
w sprawie utworzenia z obszaru wojewodztwa mazowieckiego strefy wolnej
od upraw roslin modyfikowanyeh genetycznie

        Na podstawie @ 14 ust. 3 Statutu Powiatu Sierpeckiego z dnia
25 kwietnia 2002 r. (Dz. Urz. Wojewodztwa Mazowieckiego z dnia
2 lipca 2002 r. Nr 173, poz. 3826 z pozn. zm.) Rada Powiatu w Sierpcu zajmuje
nastepujace stanowisko:

        Rada Powiatu w Sierpcu popiera stanowisko Sejmiku Wojewodztwa
Mazowieckiego w sprawie utworzenia z obszaru wojewodztwa mazowieckiego
strefy wolnej od upraw roslin modyfikowanyeh genetycznie, wyrazone
w Uchwale Nr 16/05 z dnia 7 marca 2005 r.

       Powiat  Sierpecki  charakteryzuje  sie tradycyjnymi  sposobami
produkcji zywnosci i mozliwosciami rozwoju gospodarstw ekologicznych,
a wizerunek powiatu postrzegany jest przez pryzmat unikalnych walorow
przyrodniczych takich jak: malownicze krajobrazy wzbogacone jeziorami:
Szczutowskim, Urszulewskim, Bledzewskim, piekna^ doling rzeki Skrwy
Prawej i Sierpienicy oraz licznymi lasami, co stwarza dobre wamnki
do prowadzenia agroturystyki na tym terenie.

       Wobec powyzszego Rada Powiatu w Sierpcu zaniepokojona jest
pojawiajacymi sie coraz czesciej informacjami o negatywnych skutkach
uprawy roslin genetycznie modyfikowanyeh, co nie shizy rozwojowi zarowno
gospodarstw tradycyjnychjak i ekologicznych oraz agroturystycznych.

      Majac na uwadze rowniez fakt, jak wiele krajow Unit Europejskiej
(m.in. Niemcy, Francja, Wlochy) wprowadzilo zakaz uprawy roslin genetycznie
modyfikowanyeh oraz na niektore produkty spozywcze zawierajace GMO,
Rada Powiatu w Sierpcu w peini popiera starania Sejmiku Wojewodztwa
Mazowieckiego zmierzajace do ogloszenia z obszaru wojewodztwa
mazowieckiego strefy wolnej od upraw roslin modyfikowanyeh genetycznie.

PRZEWl



         Dzialan na Rzecz Osob Niepelnosprawnych.
         8) Przyjmowanie skarg i wnioskow osob niepelnosprawnych.

                                      @3.
Wykonanie uchwaly powierza si^ Przewodniczacemu Zarzadu.

                                      @4.
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.

      Zarzad:

       1. Jan Laskowski - Przewodniczacy

A   2. Marek Gasiorowski - czlonek

       3. Slawomir Olejniczak - czlonek

       4.Wojciech Rychter - czlonek

       5. Krystyna Siwiec - czlonek


