
UCHWAŁA NR 404/68/08
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

z dnia 20 czerwca 2008 r.

w sprawie: wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały
dotyczącej  wyrażenia  zgody na udział  Powiatu Sierpeckiego jako partnera w
projekcie „Nowi nauczyciele zawodu w Powiecie Sierpeckim” zgłaszanego przez
Wyższą  Szkołę  Społeczno-Ekonomiczną  w  Warszawie  na  konkurs  ofert
ogłoszony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach Priorytetu 3.3.2
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie
powiatowym  (Dz.U.   2001  r.  Nr  142,  poz.  1592  z  późn.  zm)    uchwala  się,  co
następuje:

§1.
Wnieść pod obrady  Rady Powiatu w Sierpcu projekt uchwały w sprawie dotyczącej
wyrażenia  zgody  uchwały  dotyczącej  wyrażenia  zgody  na  udział  Powiatu
Sierpeckiego  jako  partnera  w  projekcie  „Nowi  nauczyciele  zawodu  w  Powiecie
Sierpeckim”  zgłaszanego  przez  Wyższą  Szkołę  Społeczno-Ekonomiczną  w
Warszawie  na  konkurs  ofert  ogłoszony  przez  Mazowiecką  Jednostkę  Wdrażania
Programów Unijnych  w ramach  Priorytetu  3.3.2  Programu Operacyjnego  Kapitał
Ludzki.

   §2.
     Wykonanie uchwały powierza się Staroście Sierpeckiemu.
    

§3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

1.Sławomir Fułek – przewodniczący                                  ............................................

2.Andrzej Twardowski – członek                                       ............................................

3.Szczepan Jamiołkowski – członek                                   ............................................

4.Adam Pijankowski – członek                                           ............................................

5.Paweł Kaźmierczak – członek                                          ............................................



UCHWAŁA NR....../........../08
RADY POWIATU w SIERPCU

z dnia .........................2008 r.

w sprawie  wyrażenia  zgody  na udział  Powiatu  Sierpeckiego  jako partnera  w
projekcie „Nowi nauczyciele zawodu w Powiecie Sierpeckim” zgłaszanego przez
Wyższą  Szkołę  Społeczno-Ekonomiczną  w  Warszawie  na  konkurs  ofert
ogłoszony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach Priorytetu 3.3.2
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 4), art. 9 ust. 1 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 1) ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U.  2001 r.  Nr 142, poz.
1592 z późn. zm.)  Zarząd Powiatu w Sierpcu uchwala się, co następuje:

§1.

Wyraża się zgodę  na udział Powiatu Sierpeckiego jako partnera w projekcie „Nowi
nauczyciele  zawodu  w  Powiecie  Sierpeckim”  zgłaszanego  przez  Wyższą  Szkołę
Społeczno-Ekonomiczną  w  Warszawie  na  konkurs  ofert  ogłoszony  przez
Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w ramach Priorytetu 3.3.2
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.




