


       Ad pkt 7,
       Pan Starosta poinformowal, iz Pan Naczelnik Wydzialu Komunikacji wystapil
       z wnioskiem o podjecie uchwaly w sprawie wyrazenia zgody na wprowadzenie
       zmiany w umowie Nr K. 3121-1/10 z 26.02.2010 r. na dostawe tablic rejestracyjnych
       dia Starostwa Powiatowego w Sierpcu w latach 2010-2013 w ilosci okolo 12000
       sztuk rocznie, kasacje tablic wycofanych z eksploatacji, jak tez dostawe wtomikow,
       tablic do pojazdow zabytkowych oraz tablic z wyroznikiem indywidualnym /Wniosek
       stanowi zaiqcznik nr 7 do niniejszego protokolu/.
       Pan Starosta dodal, ze zachodzi koniecznosc podjecia przedmiotowej uchwaly, gdyz
       od 1 stycznia 2011 roku - Rzad wprowadzil zmiany w stawce podatku VAT z 22%
       na 23%.

^   Czlonkowie Zarzadu po zapoznaniu sie z niniejszym projektem uchwaly jednoglosnie
@   podjeli

                         UCHWALE NR 28/5/10
w sprawie wyrazenia zgody na wprowadzenie zmiany w umowie Nr K. 3121-

      1/10 z 26.02.2010 r. na dostawe tablic rejestracyjnych dia Starostwa
Powiatowego w Sierpcu w latach 2010-2013 w ilosci okoto 12000 sztuk rocznie,
kasacje tablic wycofanych z eksploatacji, jak tez dostawe wtornikow, tablic do

      pojazdow zabytkowych oraz tablic z wyroznikiem indywidualnym
           /Uchwaia siano\vi zaiqcznik nr 8 do niniejszego protokolu/.
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Ad. pkt 8.
Pan Starosta poinformowal, iz zostala przedlozona czlonkom Zarzadu Powiatu
informacja dotyczaca dzialalnosci Lokalnej Organizacji Turystycznej ,,Nad Skrwa^
i Sierpiennica" /Informacja dot. LOT stanowi zaiqcznik nr 9 do niniejszego
protokolu/.
Pan Starosta poprosil, aby cztonkowie Zarzadu zapoznali sie z niniejszymi
dokumentami, ktore przedstawiajq_ dzialalnosc   stowarzyszenia w roku 2008
i 2009. Wowczas Zarzad Powiatu znajac wszelkie aspekty dzialalnosci,
stowarzyszenia podejmie decyzje o dalszym uczestnictwie Powiatu Sierpeckiego
w LOT, badz dokonania zmian w skladzie osobowym, ktory to reprezentuje Powiat
w zgromadzeniach tejze organizacji.
Pan Starosta dodal', ze nalezy rowniez zapoznac sie ze Statutem organizacji
turystycznej LOT, gdyz bye moze istnieje mozliwosc zawieszenia platnosci skladki
na stowarzyszenie np. na 1 rok.
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Zarzad Powiatu w Sierpcu
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      Wydzial Oswiaty i Zdrowia wnosi pod obrady Zarzadu Powiatu
w Sierpcu projekty uchwat wraz z uzasadnieniem :

   1. w sprawie okreslenia liczby przedstawicieli Rady Powiatu w Sierpcu
      wybranych do Rady Spolecznej przy Samodzielnym Publicznym
      Zespole Zakladow Opieki Zdrowotnej w Sierpcu oraz wyboru tych
      przedstawicieli do skladu osobowego Rady Spolecznej przy
      Samodzielnym Publicznym Zespole Zakladow Opieki Zdrowotnej
      w Sierpcu.

   2. w sprawie powolania Rady Spolecznej przy Samodzielnym
      Publicznym Zespole Zakladow Opieki Zdrowotnej w Sierpcu oraz
      zwolaniajej pierwszego posiedzenia.
      Z uwagi na konczaca. siQ w dniu 2 lipca br. kadencje^ Rady Spolecznej

funkcjonujacej przy SPZZOZ w Sierpcu zachodzi koniecznosc powolania
tegoz organu na kolejna^ kadencje. W zwiazku z powyzszym wystosowano
stosowne pisma do przedstawicieli gmin z terenu powiatu sierpeckiego
z prosba^ o podanie w termirie do 17 czerwca 2011 roku swoich
przedstawicieli, oraz do Wojewody Mazowieckiego z prosba^ o przeslanie
kandydatury swojego przedstav/iciela do Rady Spolecznej SPZZOZ
w Sierpcu w terminie do 22 czerwca 2011 roku. Jezeli wszystkie odpowiedzi
dotra^ w okreslonych terminach, podje^cie uchwal przez Rade^ Powiatu be^dzie
w peini mozliwe i uzasadnione. W innym przypadku - podje^cie tych uchwal
bedzie zrealizowane w pozniejszym terminie.
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Czerwinskiemu, a takze Panu Jerzemu Trochimczykowi (w zakresie obslugi Rady
1 Zarzadu Powiatu). Zapewnienie mozliwosci korzystania jednostek organizacyjnych
Powiatu z obslugi prawnej zatrudnionej w Starostwie Powiatowym w Sierpcu bedzie
mialo rowniez odzwierciedlenie w oszczednosciach w budzetach jednostek
organizacyjnych.

Czlonkowie Zarzadu Powiatu jednoglosnie przyjeli wniosek, co do obstugi
prawnej jednostek organizacyjnych powiatu.

Na tym posiedzenie Zarzadu Powiatu zakonczono.

^   Protokolowata
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     Dominika Pawlowska

 Zarzad

 JanLaskowski .......

Marek Gasiorowski..

Slawomir Olejniczak

Wojciech Rychter

Krystyna Siwiec
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              cztonkow
       Zarzadu Powiatu w Sierpcu

na posiedzeniu w dniu 30 grudnia 2010 roku

Lp.Nazwisko i imi$

1.Jan Laskowski

2.Marek Gasiorowski

3.Stawomir Olejniczak

4.Wojciech Rychter

5.Krystyna Siwiec

       Zarzad Powiatu zostal zwolany w trybie @ 58 ust. 3 Statutu Powiatu Sierpeckiego
co, nie stanowi podstawy do potracenia diet)' zgodnie z @ 1 uchwaty Nr H8/XV11/08 Rady
Powiatu w Sierpcu z dnia 25 kwietnia 2008 roku
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