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SPRAWA
PROTOKOL NR 5/2010 Z POSIEDZENIA

  ZARZADU POWIATU W SIERPCU
  W DNIU 30 GRUDNIA 2010 ROKU

Rozpocz^to 30 grudnia 2010 roku

Zakonczono 30 grudnia 2010 roku



Ad.pkt1.
Otwarcia posiedzenia dokonal Pan Jan Laskowski - Starosta Sierpecki witajac
bioracych udzial w posiedzeniu czlonkow Zarzadu, Sekretarza, Skarbnika Powiatu

oraz zaproszonych gosci.
Stwierdzil rowniez odpowiednie quorum do podejmowania prawomocnych uchwal.

Ad. pkt 2.
Czlonkowie Zarzadu jednoglosnie przyjeli porzadek obrad.

       Ad. pkt 3.
       Pan Starosta poinformowal, iz Pan Naczelnik Wydzialu ORS wystapil z wnioskiem

A   o podjecie uchwal w sprawie ustalenia skladow zespolow koordynujacych realizacje
 ^   projektow konkursowych:

             1)POKL 07.03.00-14-445/10 pn. Otwarte serca - przyjazny swiat. Warsztaty
             dia stowarzyszenia ,,Szansa na zycie" w okresie 01.01.2011-30.06.2011,
             2)POKL 09.02.00-14-019/09 pn. Zajecia pozalekcyjne z jezyka angielskiego
             i informatyki
             /Wniosek stanowi zaiqcznik nr 2 do niniejszego protokolu/.

       Pan Starosta dodal, ze z uwagi na zblizajacy sie termin (tj. 1 stycznia 2011 roku)
       rozpoczecia realizacji projektu pn. Otwarte serca - przyjazny swiat. Warsztaty dia
       stowarzyszenia ,,Szansa na zycie" do porzadku dzisiejszego posiedzenia Zarzadu
       zostal wprowadzony tyiko punkt dotyczacy podjecia uchwaly wyznaczajacej zespol
       koordynujacy realizacje niniejszego projektu konkursowego.
       Ustalenie zespolu koordynujacego dia projektu pn. Zajecia pozalekcyjne z jezyka

A   angielskiego i informatyki moze nastapic w nieco pozniejszym terminie, poniewaz
 ^   jest jeszcze troche czasu aby przeanalizowac sklad zespohl koordynujacego projekt.

       Termin rozpoczecia realizacji niniejszego projektu przypada na 1 lutego 2011 roku.
       Pani K.Siwiec uwaza, ze aby rozmawiac na temat powyzszych projektow
       konkursowych, nalezy zapoznac sie; z harmonogramem realizacji niniejszych
       projektow.
       Pan Wicestarosta powiedzial, ze realizacja projektu pn. Otwarte serca - przyjazny
       swiat. Warsztaty dia stowarzyszenia ,,Szansa na zycie" rozpoczyna sie 1 stycznia
       2011 roku, a wiec nie ma zbyt duzo czasu aby wyznaczyc zespol koordynujacy
       realizacje niniejszego projektu.
       Nad zespolem koordynujacym drugi projekt - Zarzadu Powiatu pochyli sie na
       najblizszym posiedzeniu Zarzadu po doglebnym przeanalizowaniu niniejszej sprawy,
       gdyz realizacja tegoz projektu zaczelaby sie dopiero od 1 lutego 2011 roku.
       Zespol, ktory zostalby dzisiaj powolany do realizacji projektu pn. Otwarte serca -

(^    przyjazny swiat. Warsztaty dia stowarzyszenia ,,Szansa na zycie" zgodnie
       z propozycjajaka wyplynela z Wydzialu ORS, bylby w nastepujacym sidadzie:


