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                  UCHWALA NR 2^ . ^ .2011
                  ZARZ^DU POWIATU W SIERPCU

                        z dnia 1 wrzesnia 2011 r.

w sprawie upowaznienia do skladania oswiadczenia woli w sprawach
zwi^zanych z prowadzeniem Domu Pomocy Spotecznej w Szczutowie.

        Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorzqdzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z pozn. zm.)
oraz @ 101 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz.
Urz. Woj. Maz. z dnia 14 maja 2011 r. Nr 78, poz. 2488.) - uchwala si?,
co nast^puje:

                                     @1-
       Upowaznia si?:
       Pana/Paniq......... (^^iHa}.^..jQp^@^^^^

pelniqcq, obowi^zki Dyrektora Domu Pomocy Spolecznej w Szczutowie do skladania
oswiadczenia woli w sprawach zwiqzanych z prowadzeniem Domu Pomocy
Spolecznej w Szczutowie w granicach zwyklego zarz^du.

                                     @2.

 Upowaznienie obejmuje w szczegolnosci:
    1) Korzystanie z przywilejow i obowiqzkow kierownika zakladu pracy, zgodnie

       z kodeksem pracy i przepisami szczegolowymi.
    2) Dysponowanie przyznanymi w budzecie powiatu srodkami finansowymi

       i planowanie ich zgodnie z obowi^zuj^cymi zasadami i przepisami prawa.
    3) Jezeli z przepisow wynika, ze do zrealizowania zaplanowanych zadan

       niezb^dnajest szczegolna forma (zamowienie publiczne) - ich realizacja moze
       nastqpic w granicach przyznanego budzetu, do kwoty zamowienia nie wi^kszej
       niz ^ALQQQ_ euro.

 Realizacja zamowienia publicznego o wartosci powyzej /W.UQ.Q. euro wymaga
 uzyskania odr^bnej zgody Zarz^du Powiatu.

                                     @/3
                                       3.

 1. Upowaznienie wazne jest, az do odwolania.
 2. Ustanie stosunku pracy zwi^zane z zajmowanym stanowiskiem powoduje
 uniewaznienie upowaznienia.
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                 UCHWALA NR >W . ^ .2011
                 ZARZADU POWIATU W SIERPCU

                        z dnia 1 lipca 2011 r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu
uchwaty w sprawie okreslenia liczby przedstawicieli Rady Powiatu
Sierpeckiego wybranych do Rady Spotecznej przy Samodzielnym
Publicznym Zespole Zaktadow Opieki Zdrowotnej  w Sierpcu oraz
wyboru tych przedstawicieli do sktadu osobowego Rady Spotecznej przy
Samodzielnym Publicznym Zespole Zaktadow Opieki Zdrowotnej
w Sierpcu

     Na podstawie @ 85 ust. 1 pkt 2 Statutu Powiatu Sierpeckiego (Dz. Urz.
Woj. Maz. z 2011 r. Nr 78, poz. 2488) - uchwala sie, co nastepuje:

                                @1.
Wniesc pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projekt uchwaly w sprawie
okreslenia liczby przedstawicieli Rady Powiatu Sierpeckiego 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.
Wykonanie uchwaly powierza si? Przewodniczacemu Zarzadu.

                                @3.
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.

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


