
ZARZ^D POWIATU
 w Sierpcu ul. Swi^tokrzyska 2 a

Biuro Rady i Zarzadu Powiatu                  Rok 2011

Nr sprawy 24

SPRAWA
PROTOKOL NR 29.2011 Z POSIEDZENIA

  ZARZADU POWIATU W SIERPCU
     W DNIU 1 LIPCA 2011 ROKU

Rozpoczetol lipca2011 roku

Zakonczonol lipca2011 roku





 ze na podstawie umowy oraz oswiadczenia Starosty Sierpeckiego z dnia
 21 pazdziemika 2011 - Powiat Sierpecki zobowiazat sie, ze od dnia zawarcia umowy,
 zadania ktore swoim zakresem merytorycznym obejmowac beda,te same zagadnienia
 i funkcjonalnosci jak w projekcie BW - nie moze realizowac sam, badz w ramach
 iimych projektow.
 Ponadto Pan Naczelnik Wydziatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami
 przyblizyt problematyk^ scalania gruntow. Zgodnie z ustawa^ o scalaniu i wymianie
 gruntow prace scaleniowe koordynuje i wykonuje samorzad wojewodztwa przy
 pomocy jednostek organizacyjnych. Poziom pomocy wynosi maksymalnie 100%
 kosztow kwalifikowanych inwestycji. Wymagany krajowy wktad srodkow
 publicznych w wysokosci co najmniej 25% kosztow kwalifikowanych projektu,
 pochodzi z budzetu panstwa. Pomoc bedzie przekazywana wytacznie, gdy ztozenie
 pierwszego  wniosku o ptatnosc posrednia. bedaca. refundacja. kosztow
 kwalifikowanych przyznawana. po zrealizowaniu etapu inwestycji, nastapi w terminie
 24 miesiecy od dnia doreczenia decyzji o przyznaniu pomocy, w przypadku gdy etap
 ten nie jest etapem koncowym. Pomoc bedzie wytacznie przyznana gdy zakonczenie
 realizacji inwestycji i ztozenie wniosku o ptatnosc ostateczna, bedaca, refundacja
 kosztow kwalifikowanych przyznawana, po zrealizowaniu catej inwestycji, co nastapi
 nie pozniej niz do dnia 30 czerwca 2015 roku.
Ad. pkt19.Cztonkowie Zarzadu zapoznali si? z informacja. Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Sierpcu dotyczaca, funkcjonowania mieszkan chronionych /Pismo
stanowi zaiqcznik nr 29 do niniejszego protokolu/.
Ad.pkt 20.Cztonkowie Zarzadu Powiatu w Sierpcu jednogtosnie przyjeli:

            1) Protokot Nr 21/2011 z posiedzenia Zarzadu Powiatu w Sierpcu dnia
               11 maja 2011 roku,

            2) Protokot Nr 23/2011 z posiedzenia Zarzadu Powiatu w Sierpcu dnia
               30 maja 2011 roku,

Ad. pkt 21. Sprawy rozne.Pan Starosta poinformowat, ze na dzien 14 czerwca 2011 roku na godzine 8:30
zostato zorganizowane spotkanie Zarzadu Powiatu w Sierpcu z przedstawicielami
wtadz      samorzadowych      z      terenu      Powiatu      Sierpeckiego.
Przedmiotem spotkania bedzie:

   1. omowienie sprawy zwiazanej z likwidacja. "Targowiska miejskiego".
   2. Przyjecie planu inwestycji na drogowych powiatowych we wspotpracy

      z gminami na terenie powiatu Sierpeckiego w latach 2012-2014.
   3. Informacja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu dotyczaca

      mozliwosci realizacji projektu systemowego "Razem dia Mazowsza -
      Edukacja w dziataniu" Poddziatanie 7.1.3 POKL.
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Zat. Nr,die pratekcrfu
 z posiedzenia Zarxadu Powiatu
Nr ...^....l^l z dn. &.C^r^l6^

                           W^

   Lista obecnosci             cztonkow      Zarzqdu Powiatu w Sierpcuna posiedzeniu w dniu 8 czerwca 2011 roku

       Zarzqd Powiatu zostat zwolany w trybie @ 58 list. 3 Statutu Powiatu Sierpeckiego
co, nie stanowi podstawy do potrqcenia diety zgodnie z @ 3 ust.3 pkt 2 uchwaty Nr 34/IV/llRady Powiatu w Sierpcu z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie zasad naliczania diet orazzwrotu kosztow podrozy przystugujqcych radnym Powiatu Sierpeckiego.

LP. Nazwiskoiimi^FunkcjaPodpis
1. JanLaskowskiStarosta^^l-

2. MarekGasiorowskiWicestarosta@^i-

3. StawomirOlejniczakCztonek'sfl

4. WojciechRychterCztonek/ru^eobe^^n-^
5. KrystynaSiwiecCztonek̂ W


