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

Biuro Rady i Zarzadu Powiatu                  Rok 2011

Nr sprawy 26

SPRAWA
PROTOKOL NR 30.2011 Z POSIEDZENIA

  ZARZADU POWIATU W SIERPCU
     W DNIU 8 LIPCA 2011 ROKU

Rozpocz^to 8 lipca 2011 roku

Zakonczono 8 lipca 2011 roku



 7'AUZ^D POWIATU                        Sierpc, dnia 6 czerwca 2011 roku
    v- S ; c t jt c u                                                          Za4. Nr ....^v..... @iie p?@t<@hffi*u

   BRZ. 0022. 20.2011                                  , p.,^.,,1. ^u P^,.u
                                                        Nr....^.J.^zdn..^%.i^,

            Dziatajac na podstawie @ 99 ust. 1, @ 100 ust. ^ oraz Statutu Powiatu
   Sierpeckiego (Dz.Urz. Woj. Maz. Nr 78, poz. 2488), zapraszam na posiedzenie
   Zarzadu Powiatu, ktore odbedzie sie dnia 8 czerwca 2011 roku tj. sroda o godzinie
   8:30  w  salt  konferencyjnej  Starostwa  Powiatowego  w  Sierpcu  przy
   ul. Swietokrzyskiej 2a.

      Proponowany porzadek posiedzenia:
       1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocnosci.

^    2. Przyjecie porzadku obrad.
w     3. Podjecie uchwaty w sprawie przystapienia do konkursu na stanowisko

         dyrektora Zespotu Szkot Nr 1 w Sierpcu oraz wyboru przedstawicieli organu
         prowadzacego do Komisji Konkursowej - Tekst nr 1.

      4. Zapoznanie si? z pismem   SP ZZOZ w Sierpcu w sprawie zmiany
         przeznaczenia  przyznanej  dotacji  z  budzetu  Powiatu  w  kwocie
         1.084.500 zt-Tekst nr 2.

      5. Podjecie uchwaty w sprawie wyrazenia zgody na udzielenie zamowienia
         publicznego na wykonanie przebudowy mostu nr (JNI): 20 w ciagu
         drogi powiatowej nr 3759W Szumanie-Bielsk wraz z drogami dojazdowymi
         w2011roku-Tekstnr3.

      6. Podjecie uchwaty w sprawie wyrazenia zgody na udzielenie zamowienia
         publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3763W
         Leiice - Biatuty w miejscowosci Biatuty w 2011 roku - Tekst nr 4.

^     7. Podjecie uchwaty w sprawie wyrazenia zgody na udzielenie zamowienia
w       publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3756W Stupia -

         Schabajewo w miejscowosci Makomazy w 2011 roku - Tekst nr 5.
      8. Podjecie uchwaty w sprawie wyrazenia opinii dotyczacej pozbawienia

         kategorii drogi powiatowej z przekwalifikowaniem na kategorii drogi gminnej
         ciagu drogowego nr 2950W Dzierzanowo - Stomin o dhigosci 5,018 km na
         terenie gmin Wyszogrod i Mata Wies, powiat ptocki - Tekst nr 6.

      9. Podjecie uchwaty w sprawie wyrazenia opinii dotyczacej pozbawienia
         kategorii drogi powiatowej z przekwalifikowaniem na kategori? drogi gminnej
         ciagu drogowego nr 2969W Grodkowo - Bolino o dhigosci 5,408 km
         na terenie gminy Wyszogrod, powiat ptocki - Tekst nr 7.

       10. Podjecie uchwaty w w sprawie wyrazenia opinii dotyczacej pozbawienia
         kategorii drogi powiatowej z przekwalifikowaniem na kategorii drogi gminnej
         ciagu drogowego nr 2968W Rebowo - Orszymowo o dhigosci
         3,795 km na terenie gmin Wyszogrod i Mata Wies, powiat ptocki - Tekst nr 8.

       11. Podjecie uchwaty w sprawie wyrazenia opinii dotyczacej pozbawienia



PRZEWj

2110

Dotacjeceloweotrzymanezbudzetupanstwa
nazadaniabiezacezzakresuadministracji
rzadowejorazinnezadaniazleconeustawami116965 116965

75045 Komisjepoborowe 21000 21000

2110

Dotacjeceloweotrzymanezbudzetupanstwa
nazadaniabiezacezzakresuadministracji
rzadowejorazinnezadaniazleconeustawami
realizowaneprzezpowiat 21000 21000

754
Bezpieczeristwopubliczneiochrona'
przeciwpozarowa 2606531

0

2606531

75411
KomendypowiatoweParistwowejStrazy
Pozamej 2606131

0

2606131

2110

Dotacjeceloweotrzymanezbudzetupanstwa
nazadaniabiezacezzakresuadministracji
rzadowejorazinnezadaniazleconeustawami
realizowaneprzezpowiat 2606131

0

2606131
75414 Obronacywilna 400 500

2110

Dotacjeceloweotrzymanezbudzetupanstwa
nazadaniabiezacezzakresuadministracji
rzadowejorazinnezadaniazleconeustawami
realizowaneprzezpowiat 400 500

851 Ochronazdrowia 1823000 1823000

85156

SMadkinaubezpieczeniezdrowotneoraz
swiadczeniadiaosobnieobjetych
obowiazkiemubezpieczeniazdrowotnego1823000 1823000

2110

Dotacjeceloweotrzymanezbudzetupanstwa
nazadaniabiezacezzakresuadministracji
rzadowejorazinnezadaniazleconeustawami
realizowaneprzezpowiat 1823000 1823000

852 Pomocspoteczna 12000 12000

85205
Zadaniawzakresieprzeciwdzia^ania
przemocywrodzinie 12000 12000

2110

Dotacjeceloweotrzymanezbudzetupanstwa
nazadaniabiezacezzakresuadministracji
rzadowejorazinnezadaniazleconeustawami
realizowaneprzezpowiat 12000 12000

853
Pozostatezadaniawzakresiepolityki
spotecznej 142000 142000

85321
Zespolydospraworzekaniao
niepetnosprawnosci 142000 142000

2110

Dotacjeceloweotrzymanezbudzetupanstwa
nazadaniabiezacezzakresuadministracji
rzadowejorazinnezadaniazieconeustawami
realizowaneprzezpowiat 142000 142000



3/%- oozs. ^. ^-^
                       UCHWALA NR /<^. ^ .2011

                     ZARZADU POWIATU W SIERPCU
                          z dnia 27 czerwca 2011 r.

w sprawie wyrazenia zgody na wniesienie odwotania od decyzji Burmistrza
Miasta Sierpc nr WAG.6831.11.2011 z dnia 09.06.2011 r. zatwierdzajacej podziat
nieruchomosci dz. nr 105/3,106,2747,2748 potozonych w Sierpcu.

         Na podstawie @ 101 ust. 1 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.
1. Wyraza zgod^ na wniesienie odwotania od decyzji Burmistrza Miasta Sierpc

   nrWAG.6831.11.2011 z dnia 09.06.2011 r. zatwierdzajacej podziat nieruchomosci
   dz. nr 105/3, 106, 2747, 2748 potozonych w Sierpcu.

2. Tresc odwotania, o ktorym mowa w @ 1 stanowi zatacznik do niniejszej uchwaty.
3. Upowaznia si^ p.o. Kierownika Zarzadu Drog Powiatowych w Sierpcu Pana

   Artura Obrebskiego do wniesienia odwotania.
                                     @2.

Wykonanie uchwaty powierza si? p.o. Kierownikowi Zarzadu Drog Powiatowych
w Sierpcu.

                                     @3.Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.

Zarzad:
Przewodniczacy Jan Laskowski
Cztonek Marek Gasiorowski
Cztonek Stawomir Olejniczak
Cztonek Wojciech Rychter
Cztonek Krystyna Siwiec

../^e^.b@.cw</..       ^'7.^



Zatacznik Nr6b do uchwaty Nr46/VI/2010 Rady Powiatu Sierpeckiego z dnia
11 marca 2011 r,

Plan finansowy wydatkow z otrzymanych dotacji na realizacje biezacych zadari z zakresu
  administracji rzadowej iraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

DziatRozdzialt@ TRESC
Planprzed
zmiana^Zmiany(+-)

Planpo
zmianach

010 Rolnictwoitowiectwo 45000 45000

01005
Pracegeodezyjno-urzadzeniowe
napotrzebyrolnictwa 45000 45000

4300Zakupustupozostatych 45000 45000
600 Transportitacznosc

0

1000000 1000000
60014 Drogipublicznepowiatowe

0

1000000 1000000

6050
Wydatkiinwestycyjnejednostek
budzetowych

0

1000000 1000000
700 Gospodarkamieszkaniowa 26000 26000

70005
Gospodarkagruntami
mieruchomosciami 26000 26000

4300Zakupus^ugpozostatych 8800 8800

4590
Karyiodszkodowaniawyptacanena
rzeczosobfizycznych 17200 17200

710 Dziafalnoscustugowa 274500 274500

71013
Pracegeodezyjeikartograficzne
(nieinwestycyjne) 20000 20000

4300Zakupustugpozostatych 20000 20000

71014
Opracowaniageodezyjnei
kartograficzne 20000 20000

4300Zakupuskjgpozosta+ych 20000 20000
71015 Nadzorbudowlany 234500 234500

3020
Wydatkiosoboweniezaliczane
dowynagrodzen 100 100

4010
Wynagrodzeniaosobowe
pracownikow 75700 75700

4020
Wynagrodzeniaosobowecztonkow
korpusustuzbycywilnej 97300 97300

4040 Dodatkowewynagrodzenieroczne12881 12881

4110 Sktadkinaubezpieczeniaspoteczne29500 29500
4120 SktedkinaFunduszPracy 4500 4500
4170Wynagrodzeniabezosobowe 1800 1800
4210Zakupmateriatowiwyposazenia 2104 2104
4300 Zakupustugpozostatych 3900 3900

4350 Zakupustugdostepudosieciinternet915 915

4370

Optatyztytutuzakupuustug
telekomunikacyjnychtelefonii
stacjonarnej 200 200

4400

Opiatyzaadministrowanieiczynsze
zabudynki,lokaleipomieszcenia
garazowe 1200 1200

4440
Odpisynazaktadowyfundusz
swiadczensochalnych 3800 3800

4550
Szkoleniacztonkowkorpusus^uzby
cywilnej 300 300



yz. a^^ @^^- ^/^7
                    UCHWALA NR-^^ . ^ .2011
                   ZARZADU POWIATU W SIERPCU

                         z dnia 29 czerwca 2011r.
 w sprawie zakwalifikowania wychowanki mtodziezowego osrodka
 wychowawczego do mieszkania chronionego

      Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.
 o samorzadzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z pozn zm.)
 art. 19 ust. 11, art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy spotecznej
 (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z pozn. zm.) @ 55 ust. 2 pkt 1, @ 60 ust. 2
 Statutu Powiatu Sierpeckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2002, Nr 173, poz. 3826
 z pozn. zm.) w zwiazku z @ 3 ust. 2 Uchwaty Nr 158/XXIV/2005 Rady Powiatu
 w Sierpcu z dnia 23 marca 2005r. w sprawie organizacji oraz ustalania zasad
ponoszenia odptatnosci za pobyt w mieszkaniach chronionych - uchwala sie,
co nastepuje:

                                   @1.
Kwalifikuje si? Pania, Ewelin^ Meller do mieszkania chronionego.

                                   @2.
Wykonanie uchwaty powierza si^ Przewodniczacemu Zarzadu Powiatu.

                                   @3.
Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.

Zarzad:                                    ^""^ / ^
1. Jan Laskowski - Przewodniczacy Zarzadu          .. .^T~'.
2. Marek Gasiorowski -Wiceprzewodniczacy Zarzadu ... -^^^^^^TT^
3. Stawomir Olejniczak - Cztonek Zarzadu            ........... /.r..
4. Wojciech Rychter - Cztonek Zarzadu              ......... /../^.
5. Krystyna Siwiec - Cztonek Zarzadu                .. /^2/.<?^^^!<7?(^



                               ?h-hwa'yNr26(7P/2011
       8[CLA/)U OI-'Z&KAJACEGO P.EGIONALNEJ IZBY 0 BRACK UNKOWE.J

                                    Vv WA^SZAWIE
                                7 dma 10 c.'erwca 2011r.

 w sprawl -'.y'yrazema opinii o mo-^Ltyosci splaty kredytu xa<:iaf;anego prxez I'ovyia!;
 Cierpedci.

              Na podstawie art.13 pkt 1 i art. 19 ust.l i list. 2 ustawy z dnia 7 pazdziernika
 1992r. o regionalnych izbach obrackunkowych (tekstjedn. z 2001r. Dz. U. Nr 55, poz. 577 z pozn.
 zm.) @w zwiazku z art.91 list. 2 ustawy z dnia 27 siernnia 2009r. o fmansach publicznych (Dz. U.
 Nr 157, poz. 1240 z pozn. zm.), po zapoznaniu siq z wnioskiem Przewodniczqcego Zarzqdu
 Powiatu o wydanie opinii o mozliwosci splaty kredytu dhigoterminowego w wysokosci
 5.962.000zL
 Skiad Orzekajacy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespot w Plocku:
 Przewodtiiczacy    - Waldemar Rycharski
 Czlonkowic:       - Agnieszka Malkowska

                     - Romana Ignasiak
 uchwala co nastepuje:

                                          @1

Pozytywnie opiniuje mozliwosc splaty kredytu wraz z odsetkami w latach 2011 - 2021, w tym
splaty rat kredytu w latach 2012 -2021 przez Powiat Sierpc.

                                          @2

Od niniejszej uchwaly sluzy organom Powiatu odwolanie do Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Warszawie za posrednictwem Zespolu w Plocku, Al. Jachowicza nr 30
w terminie 14 dni od daty doreczenia uchwaly.

                                   UZASADNIENIE
          W dniu 03.06.2011 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie

Zespol w PIocku wplynal wniosek Przewodniczqcego Zarza_du o wydanie opinii w sprawie
mozliwosci splaty kredytu w wysokosci 5.962.000,00 zl.
Na podstawie nastepujacych dokumentow:
- wniosku z dnia 02.06.20Hr. o wydanie opinii o mozliwosci splaty kredytu,
- zaiacznika pn. "Wskazniki i relacje poziomu zadluzeniajst",
- uchwaly Nr 24/III/10 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie
  przyjecia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2011 - 2023 i jej
  zmian,

- uchwaly Nr 25/III/10 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie
  uchwalenia budzetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2011 ijej zmian,

- uchwaly Nr 62/IX/2011 z dnia 27.05.20Hr. w sprawie zaciagniecia kredytu bankowego
  w wybranym banku na sfmansowanie deflcytu budzetowego w 2011 roku.

Sklad Orzekajacy ustalil, co nastepuje:
- wnioskowany kredyt zostanie przezuaczony na sfinansowanie planowanego deficytu
  budzetowego w kwocie 5.800.000,00 zl oraz splate wczesniej zaciagnietych kredytow
  wkwocie 162.000,00 zl,



                                           -. 2 - -
 - splata wnioskowanego kredytu nastapi w latach 2012-2021, a splata odsetek nastapi w Icitach
   2011-2021,- laczna kwota przypadajacych do splaly rat kredytow i pozyczek wraz z naleznymi odsetkami
   od tych kredytow i pozyczek oraz potencjalnych splat kwot wynikajacych z udzielonych
  poreczen nie prxekroczy 15 % piano wanych dochodow budzetowych tej jednostki, tj.
  wskaznika okrcslonego w art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o fmansach
  publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z pozn. zm.) w zwiazku z art. 121 ust. 8 ustawy
  z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przcpisy wprowadzajace ustawe o fmansach publicznych (Dz.
  U. Nr 157, poz. 1241 z pozn. zm.) ksztaltowac sic bedzie nastepujaco:
   -w2011 roku- 8,6%
   -w 2012 roku-10,3 %
   -w 2013 roku- 8,2%,

 - laczna kwola diugu Powiatu Sierpeckiego w analizowanym wyzej okresie nie przekroczy
   wskaznika 60% planowanych dochodow budzetow}di tej jednostki, co jest zgodne z art.
    170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych, okreslajacym grantee diugu
   jednostki w roku budzetowym i w latach nastepnych, i ksztaltowac sie bedzie nastepujaco:
   -w2011 roku-34,6%,
   -w 2012 roku-27,9%,
   -w 2013 roku-21,8%.

       Z uwagi na fakt, iz planowane do splaty zobowiazania Powiatu wykraczaja_poza rok
2013, Sklad Orzekajacy wskazuje, ze od 1 stycznia 2014 roku po raz pierwszy bedzie mial
zastosowanie przepis art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z pozn. zm.) zgodnie, z ktorym wskaznik splat zadluzenia
w kolejnych latach bedzie ustalony indywidualnie dia poszczegolnych jednostek samorzadu
terytorialnego. Na podstawie danych wynikajacych z w/w dokumentow, Sklad Orzekajacy
ustalil, ze relacja ta w latach 2014 - 2021 bedzie ksztaltowac sie ponizej dopuszczalnego
indywidualnego limitu.

       Reasumujac Sklad Orzekajacy wyraza opinie, ze zachowane zostana^ wymogi
wynikajace z art. 169 ust. 1 i art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o fmansach
publicznych, w zwiazku z art. 85 pkt 3 i art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
Przepisy wprowadzajace ustawe o fmansach publicznych, a w okresie od dnia 1 stycznia 2014
roku norm wynikajacych z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o fmansach
publicznych.

       Biorac powyzsze pod uwage Sklad Orzekajacy postanowiljak w sentencji uchwaly.



Stwierdzil, ze do Wojewody nalezy wykazac wladztwo na tych drogach przed
rokiem 1999r.
Pan Artur Obr^bski powiedzial, ze ten gmntjest nie uregulowany prawnie tak
jak w wi^kszosci drog powiatowych. Stwierdzil, ze nalezy przeprowadzic
regulacjq, stanu prawnego drogi.
Starosta Sierpecki zapytal, czy nie potrzeba zatrudnic dodatkowej osoby do
ZDP, ktora zaj^la by si^ regulacj^ stanu prawnego drog.
Pan Artur Obr^bski powiedzial, ze jest pracownik ktory si? tego typu
sprawami zajmuje i w tej chwil nie jest w stanie odpowiedziec.

Ad. pkt12
Starosta   Sierpecki   przedstawil   wniosek   Komisji   Infrastruktury
i Bezpieczenstwa Publicznego /Wniosek stanowi zafqcznik nr 12 do niniejszego
protokolu/.
Poinformowal, ze byly pewne uzgodnienia z Wojtem Gminy Sierpc
oraz z radnym powiatowymi z gm. Rosciszewo. Pan Starosta poinformowat, iz
zasadnym bytoby aby w planie inwestycji drogowych na lata 2012 - 2014
dopisane zostato wykonanie dokumentacji i zadania odwodnienia w m. Borowo
na odcinku 300m w roku 2012.

Ad. pkt13
Starosta Sierpecki przedstawit wniosek radnego Pana Jaroslawa Ocickiego
ztozonego na XI sesji Rady Powiatu w dniu 1 lipca 2011 r /Wniosek stanom
zaiqcznik nr 13 do niniejszego protokolu/.
Poinformowat, ze na ul. Wojska Polskiego plan Jest aktualny, natomiast
ul. Zeromskiego b^dzie wspoln^ inwestycji z Urz^dem Miasta w 2012 roku.
P,o wykonaniu   ul. Zeromskiego b^dzie remontowana ul. Konstytucji.
Stwierdzil, ze w planie inwestycji na rok 2012 jest wpisana ul. Zeromskiego.
Oznajmil, ze jezeli Burmistrz odst^pi od remontu ul. Zeromskiego srodki
zostan^ przeznaczone na inne drogi. Stwierdzil, ze propozycja radnego jest do
rozwazenia w przysztosci.
Starosta Sierpecki poinformowat, ze Dyrektor Zarzadu Drog Powiatu
ptockiego zwrocil si^ o opracowanie dokumentacji na przebudow^ drogi od
Bonislawia do konca powiatu sierpeckiego do m. K^dzierzyn, aby wspolnie
z Zarz^dem Drog Powiatowych w Plocku wyst^pic o pozyskanie srodkow na
remont tej drogi. Oznajmil, aby wpisac do planu inwestycji na lata 2012 - 2014
wykonanie dokumentacji na t? drog^. Stwierdzil, ze b?dzie to zadanie wlasne
Powiatu.
Starosta Sierpecki zapytal, kto z czlonkow Zarzadu jest za wprowadzeniem do
planu inwestycji drogowych przygotowanie projektu na przebudow^ drogi
Bronislaw - K^dzierzyn.



Zatacznik do uchwaty Nr 165.25.2011
Zarzadu Powiatu w Sierpcu
z dnia 27 czerwca 2011 roku
Sierpc, dnia 27.06.20Hr.

Podmiot sktedajacy odwotanie:
Zarzad Drog Powiatowych w Sierpcu
ul. Kosciuszki 1a, 09-200 Sierpc

Samorzadowe Kolegium Odwo+awczew Ptocku   ul. Krolewiecka 27   09-402 Ptock
   za posrednictwem:
   Burmistrza Miasta Sierpc   ul. Piastowska 11 a   09-200 Sierpc

                                 Odwotanie od decyzji          'Odwo+uje sie od decyzji Burmistrza Miasta Sierpc nr WAG.6831.11.2011
wydanej dnia 09.06.2011 r oraz wnosze o jej uchylenie.

                                   Uzasadnienie          Decyzja    Burmistrza Miasta Sierpc nr WAG.6831.11.2011 wydana
dnia 09.06.2011 r. zatwierdza podziat nieruchomosci oznaczonych jako dz. nr 105/3, 106,
2747, 2748 potozonych w Sierpcu stanowiacych w+asnosc P. Zbigniewa Opolskiego.
W wyniku podziatu ww. dziatek zostaty utworzone nowe dziatki, wsrod ktorych sa^ miedzy
innymi dzia+ki o nr 4074 oraz 4082   przeznaczone pod droge powiatowq -
ul. Zeromskiego. Przedmiotowy podzial nieruchomosci zostat wykonany jednak niezgodnie
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Sierpca.
Wobec powyzszego decyzja Burmistrza Miasta Sierpc powinna zostac uchylona.

(podpis odwotujacego sie)



y/iz. wj .^@</- ^^/
                   UCHWALA NR/^ . ^9@ .2011
                  ZARZADU POWIATU W SIERPCU

                         z dnia 29 czerwca 2011r.
w sprawie zakwalifikowania wychowanki mtodziezowego osrodka
wychowawczego do mieszkania chronionego

      Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.
o samorzadzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z pozn zm.)
art. 19 ust. 11, art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy spolecznej
(Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z pozn. zm.) @ 55 ust. 2 pkt 1, @ 60 ust. 2
Statutu Powiatu Sierpeckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2002, Nr 173, poz. 3826
z pozn. zm.) w zwiazku z @ 3 ust. 2 Uchwaly Nr 158/XXIV/2005 Rady Powiatu
w Sierpcu z dnia 23 marca 2005r. w sprawie organizacji oraz ustalania zasad
ponoszenia odplatnosci za pobyt w mieszkaniach chronionych - uchwala sie,
co nastepuje:

                                   @1.
Kwalifikuje si? Pania^ Ewelin^ Meller do mieszkania chronionego.

                                   @2.
Wykonanie uchwaly powierza si? Przewodniczacemu Zarzadu Powiatu.

                                   s 3                                   5 @J'

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.

Zarzad:^@-\ f ^
                                           ^-IU^1. Jan Laskowski - Przewodniczacy Zarzadu............ .^_^^.....

2. Marek Ga^siorowski -Wiceprzewodniczacy Zarzadu... -:?^:-^^^^......
3. Slawomir Olejniczak - Czlonek Zarzadu........... /............
4. Wojciech Rychter - Czlonek Zarzadu......... / . /i^s........
5. Krystyna Siwiec - Czlonek Zarzadu.. ^.^^.b.^.c]^?.<2^..



3^. ^<o^ ^^.^r
                UCHWALA NR ^^ . 2^ .2011
                ZARZADU POWIATU W SIERPCU                      z dnia 29 czerwca 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia wynikow konkursu na stanowiskodyrektora Centrum Ksztatcenia Praktycznego w Sierpcu
         Na podstawie art. 36a ust. 2, w zwiazku z art 5c ust 2 ustawy z dnia

7 wrzesnia 1991r. o systemie oswiaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572
z pozn. zm.),) i @ 8 ust 1 rozporzadzenia MEN z dnia 8 kwietnia 2010 roku w
sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoly lub
publicznej placowki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U.z 2010 r. Nr
60, poz. 373) oraz @ 85 ust. 1 pkt 5 Statutu Powiatu Sierpeckiego z dnia 15
kwietnia 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 14 maja 2011 r. Nr 78,
poz. 2488 z pozn. zm.) uchwala sie, co nastepuje:

Zatwierdza si^ wynik konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Ksztalcenia
Praktycznego w Sierpcu przeprowadzonego w dniu 27 czerwca 2011 roku
zgodnie z protokolem stanowiacym zaiacznik do niniejszej uchwaly.

                                  @2.
Wykonanie uchwaly powierza si? Przewodniczacemu Zarzadu.

                                  @3.
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.

Zarzad:
1. Jan Laskowski - Przewodniczacy
2. Marek Gasiorowski - Czlonek
3. Stawomir Olejniczak - Cztonek
4. Wojciech Rychter - Czlonek
5. Krystyna Siwiec - Czlonek


