
UCHWAŁA NR 875/95/05r.
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

z dnia 15 listopada  2005r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały  dot.

upoważnienia Zarządu Powiatu Sierpeckiego do zawierania porozumień między

powiatami  w  przedmiocie  umieszczenia  w  rodzinach  zastępczych  dzieci  w

stosunku do których zostało wydane postanowienie sądu rodzinnego.

Na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.

U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm. ) oraz art. 19 pkt. 5, art. 86 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 12 marca

2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz.  593) – Zarząd Powiatu w Sierpcu uchwala co

następuje:

§ 1.

Wnieść pod obrady sesji Rady Powiatu projekt uchwały, dotyczący upoważnienia
Zarządu Powiatu Sierpeckiego do zawierania porozumień między powiatami w
przedmiocie umieszczenia w rodzinach zastępczych dzieci w stosunku do których
zostało wydane postanowienie sądu rodzinnego.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Sierpeckiemu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

1. Paweł Mariusz Ambor -Przewodniczący         ....................................

2. Witold Lorek -członek                                     ....................................

3. Andrzej Gromelski -członek                            ....................................

4. Marek Lejman -członek                                   ....................................

5. Andrzej Twardowski   -członek                      .....................................



UCHWAŁA NR ......../....../05 r.
RADY POWIATU W SIERPCU

z dnia ............... 2005r.

w  sprawie  upoważnienia  Zarząd  Powiatu  Sierpeckiego  do  zawierania  porozumień

między powiatami w przedmiocie umieszczenia w rodzinach zastępczych dzieci w stosunku do

których zostało wydane postanowienie sądu rodzinnego.

Na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.

U. Nr 142, poz. 1592 ze. zm.) oraz art. 19 pkt. 5, art. 86 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o

pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593) oraz § 55 ust. 1 i 55, ust. 2 pkt 1 Statutu Powiatu

Sierpeckiego – Rada Powiatu w Sierpcu uchwala, co następuje:

§ 1.

Upoważnia  się  Zarząd  Powiatu  Sierpeckiego  do  zawierania  porozumień  między  powiatami  w

przedmiocie umieszczenia w rodzinach zastępczych dzieci w stosunku do których zostało wydane

postanowienie sądu rodzinnego.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sierpcu.












