


przyznanego budzetu, do kwoty zamowienia nie wiekszej niz 3.000 euro. Realizacja
zmowienia publicznego o wartosci powyzej 3.000 euro wymaga uzyskania odrebnej

zgody Zarzadu Powiatu.
Wobec powyzszego czlonkowie Zarzadu po zapoznaniu sie z niniejszym projektem

uchwaly jednoglosnie
          podjeli

                          UCHWALENR 30/6/11
      w sprawie upowaznienia do skladania oswiadczenia woli w sprawach
      zwiazanych z prowadzeniem Zarzadu Drog Powiatowych w Sierpcu

            /UcJrwata stanowi zaiqcznik nr 3 do niniejszego protokolu/.

Na posiedzeniu Zarzadu Powiatu obecny byl Pan A. Obrebski, ktory to zostal
zobowiazany do:

- podjecia dzialan majacych na celu opracowanie do konca I kwartalu 2011 roku
wieloletniego programu inwestycyjnego dia Powiatu, tak by rozwoj inwestycji
zwiazanych z remontami drog dokonywal sie w sposob planowy. Pan Starosta
zaznaczyl, ze w wielu dzialaniach Powiat chce scisle wspolpracowac z sasiednimi
gminami w oparciu o partnerstwo.

    przygotowania   informacji   na  jakie   drogi   powiatowe   -   ZDP
w Sierpcu posiada wykonana dokumentacje, ktora moglaby zostac wykorzystana
na remonty drog :

         - w ramach porozumien Powiat - Gmina - Miasto Sierpc.
         - w wyniku ktorej mozna byloby ubiegac sie o srodki zewnetrzne.

Pan Starosta zwrocil uwage, ze w okresie wiosennym rowniez bedzie trzeba podjac
dzialania  majace  na  celu  odmulanie  i  czyszczenie  rowow  wraz
z wycinka krzakow i trawy oraz naprawa przepustow na terenach przydroznych
Powiatu Sierpeckiego. Ponadto po okresie zimowym bedzie trzeba opracowac plan
naprawy drog - remonterem.

Ad. pkt 5.
Sprawy rozne.
1. Pan Starosta poinformowal, ze zlecono wykonanie kosztorysu na realizacje
projektu budowy boiska przy Liceum Ogolnoksztalcacym w Sierpcu.

2. Ponadto Pan Starosta poruszyl sprawe dotycza^ca^ promocji Powiatu. Dobrze
byloby aby spoleczenstwo wiedzialo, co sie dzieje w Powiecie oraz jakie inwestycje
sa^ wykonywane. Dobrze byloby, aby opracowane zostaly zaiozenia polityki
promowania Powiatu Sierpeckiego wraz z kalkulacja^kosztow.
Pani Sekretarz zaznaczyla, ze do kompetencji Wydzialu ORS nalezy promocja. Przy
opracowywaniu koncepcji promocji Powiatu dobrze byloby, zastanowic sie nad



                                                                projekt

                     UCHWALA NR ......./......./2011
                  ZARZ^DU PO^VIATU W SIERPCU

                       z dnia .................... 2011 r.

w sprawie wniesienia pod obrajdy Rady Powiatu w Sierpcu projektu
uchwaly w sprawie powolania Rady Spolecznej przy Samodzielnym
Publicznym Zespole Zakladow Opieki Zdrowotnej  w Sierpcu oraz
zwolania jej pierwszego posiedzenia.

      Na podstawie @ 85 ust. 1 pkt 2 Statutu Powiatu Sierpeckiego (Dz. Urz.
Woj. Maz. z 2011 r. Nr 78, poz. 24^8) uchwala sie, co nastepuje:

                                  @1.

Wniesc pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projekt uchwaly w sprawie
powolania Rady Spolecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole
Zakladow Opieki Zdrowotnej  w Sierpcu oraz zwolania jej pierwszego
posiedzenia.

                                  <? ^

Wykonanie uchwaly powierza sie^ Przewodnicza,cemu Zarzadu.

                               j @3.

Uchwala wchodzi w zycie z dnieni podjecia.

Zarzad:
      1. Jan Laskowski @ przewqdniczacy
      2. Marek Gasiorowski - czlonek
      3. Slawomir Olejniczak - qzlonek
      4. Wojciech Rychter- czlonek
      5. Krystyna Siwiec - czlonek

^' ^^
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S...J^e.^.M@.^-
   Lista obecnosci

             cztonkow
      Zarzqdu Powiatu w Sierpcu

na posiedzeniu w dniu 4 stycznia 2011 roku

       Zarzad Powiatu zostat z\volany w trybie @ 58 list. 3 Statutu Powiatu Sierpeckiego
co, nie stanowi podstawy do potrqcenia diety zgodnie z @ 1 uchwaly Nr 118/XVII/08 Rady
Powiatu w Sierpcu z dnia 25 fwietma 2008 roku

LP. Nazwiskoiimie Funkcja Podpis

1. JanLaskowski Starosta C11^

2. MarekGasiorowski Wicestarosta /n^eob^c^z^

3. SlawomirOlejniczak Cztonek

/

5. KrystynaSiwiec Cztonek /^/^^^e^'^^



ZARZAD POWIATU

 w Sierpcu ul. Swi^tokrzyska 2 a

Biuro Rady i Zarzadu Powiatu

Nr sprawy 2

Rok 2011

SPRAWA
PROTOKOL NR 7/2011 Z POSIEDZENIA

  ZARZADU POWIATU W SIERPCU
  W DNIU 13 STYCZNIA 2011 ROKU

Rozpocz^to 13 stycznia 2011 roku

Zakonczono 13 stycznia 2011 roku


