
UCHWAŁA NR 599/114/09
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

z dnia 30 czerwca 2009 r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały 
dotyczącej  upoważnienia  Zarządu  Powiatu  do  zatwierdzania  projektów 
konkursowych i systemowych zgłaszanych  przez Powiat Sierpecki na konkursy 
ofert ogłaszane przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz do  wyrażania zgody na 
uczestnictwo Powiatu Sierpeckiego w roli partnera w projektach konkursowych 
i systemowych zgłaszanych   przez inne podmioty  na konkursy ofert ogłaszane 
przez  Mazowiecką  Jednostkę  Wdrażania  Programów  Unijnych  w  ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

Na  podstawie  art.  32  ust.  2  pkt  1  ustawy  z  dnia  5  czerwca  1998  r.  o  
samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 – ze zmianami z 2002 r.  
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.  
1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z  
2007 r. Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) uchwala  
się, co następuje:

§ 1.
Wnieść  pod  obrady  Rady  Powiatu  w  Sierpcu  projekt  uchwały  d o t y c z ce ją  
upoważnienia  Zarządu  Powiatu  do  zatwierdzania  projektów  konkursowych  i 
systemowych zgłaszanych  przez Powiat Sierpecki na konkursy ofert ogłaszane przez 
Mazowiecką  Jednostkę  Wdrażania  Programów  Unijnych  w  ramach  Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz do   wyrażania zgody na uczestnictwo Powiatu 
Sierpeckiego w roli partnera w projektach konkursowych i systemowych zgłaszanych 
przez  inne  podmioty  na  konkursy  ofert  ogłaszane  przez  Mazowiecką  Jednostkę 
Wdrażania Programów Unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

1. Paweł Kaźmierczak – Przewodniczący                ....................................

2. Andrzej Twardowski – Członek                           ....................................

3. Szczepan Jamiołkowski – Członek                      ....................................

4. Sławomir Fułek – Członek                                   ...................................



UCHWAŁA NR....../........../09
RADY POWIATU w SIERPCU

z dnia ....................2009 r.

w  sprawie  upoważnienia  Zarządu  Powiatu  do  zatwierdzania  projektów 
konkursowych i systemowych zgłaszanych  przez Powiat Sierpecki na konkursy 
ofert ogłaszane przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz do  wyrażania zgody na 
uczestnictwo Powiatu Sierpeckiego w roli partnera w projektach systemowych i 
konkursowych zgłaszanych   przez inne podmioty  na konkursy ofert ogłaszane 
przez  Mazowiecką  Jednostkę  Wdrażania  Programów  Unijnych  w  ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

Na podstawie  art. 9 ust. 1 w związku z art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca  
1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z  2001 r.  Nr 142,  poz.  1592 – ze  
zmianami z 2002 r.  Nr 23, poz.  220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,  
poz.1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r.  
Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,  
poz. 1458)  uchwala się, co następuje:

§1.
1. Upoważnia  się  Zarząd  Powiatu  do  zatwierdzania  projektów  konkursowych  i 
systemowych zgłaszanych  przez Powiat Sierpecki na konkursy ofert ogłaszane przez 
Mazowiecką  Jednostkę  Wdrażania  Programów  Unijnych  w  ramach  Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
2.  Upoważnia  się  Zarząd  Powiatu  do  wyrażania  zgody na  uczestnictwo Powiatu 
Sierpeckiego w roli partnera w projektach konkursowych i systemowych zgłaszanych 
przez  inne  podmioty  na  konkursy  ofert  ogłaszane  przez  Mazowiecką  Jednostkę 
Wdrażania Programów Unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

§2.
1. Upoważnienie, o którym mowa w §1.  niniejszej uchwały, obejmuje także projekty 
z wkładem własnym.
2.  Zobowiązuje  się  Zarząd  Powiatu  do  wniesienia  na  najbliższej  od  dnia 
zatwierdzenia projektu konkursowego lub systemowego zgłoszonego   przez Powiat 
Sierpecki  na  konkurs  ofert  lub  wyrażenia  zgody na  uczestnictwo  Powiatu 
Sierpeckiego w roli partnera w projekcie zgłoszonym  przez inny podmiot sesji Rady 
Powiatu projektu uchwały korygującej budżet Powiatu w taki sposób, aby znalazła 
się w nim kwota finansowego zabezpieczenia.

§3.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



UZASADNIENIE
uchwały Nr......../........../09

Rady Powiatu Sierpeckiego
z dnia...................2009 r.

Przeniesienie  na  Zarząd  Powiatu  uprawnień  Rady  Powiatu  w  obszarze  zatwierdzania 
projektów konkursowych i systemowych zgłaszanych  przez Powiat Sierpecki na konkursy 
ofert ogłaszane przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz do  wyrażania zgody przez Zarząd Powiatu na 
uczestnictwo  Powiatu  Sierpeckiego  w  roli  partnera  w  projektach  konkursowych  i 
systemowych  zgłaszanych   przez  inne  podmioty  na  konkursy  ofert  ogłaszane  przez 
Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał  Ludzki  ułatwi  pracę  Wydziału  Oświaty,  Rozwoju  i  Spraw  Społecznych  oraz 
powiatowe jednostki organizacyjne, jeżeli idzie o pisanie wniosków aplikacyjnych z tego 
względu, że częstotliwość posiedzeń Zarządu Powiatu jest większa niż częstotliwość sesji 
odbywanych przez Radę. 
W kwestii uchwalenia stosownego zabezpieczenia finansowego dla niektórych projektów 

Rada Powiatu zachowuje swe kompetencje.
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