
                       UCHWALA NR 44/VI/2011
                     RADY POWIATU W SIERPCU

                         z dnia 11 marca 2011 r.

w sprawie ustanowienia przez Rade Powiatu w Sierpcu reprezentantow
Powiatu Sierpeckiego w Organizacji pn. Lokalna Organizacja Turystyczna
"Nad Skrwa i Sierpienica"

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 8, art. 9 ust. 1 oraz art. 12 pkt 8 lit. f ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie powiatowym (Dz. U. Nr 142, poz. 1592
z pozn. zm.) - uchwala sie, co nastepuje:

Do reprezentowania Powiatu Sierpeckiego podczas Zgromadzen Organizacji pn.
Lokalna Organizacja Turystyczna "Nad Skrwa^i Sierpienica" ustanawia sie:

  1) Pania Krystyn^ Siwiec
  2) Pana Marka Gasiorowskiego
  3) Pana Bogdana Misztala.

                                  @1                                   2.

Tract moc Uchwa-ta Nr 274/XLIV/06 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia
20 pazdziemika 2006 r. w sprawie ustanowienia przez Rade Powiatu
reprezentantow Powiatu Sierpeckiego w stowarzyszeniu pn. Lokalna
Organizacja Turystyczna ,,Nad Skrwa_ i Sierpiennica".

3.

Wykonanie Uchwaly powierza si^ Zarzadowi Powiatu.

4.

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.



                                                      -Projekt-

                   OSWIADCZENIE NR.../.../II
                  RADY POWIATU w SIERPCU

                      zdnia............... 2011r.

w sprawie udzielenia poparcia Sejmikowi Wojewodztwa Mazowieckiego
w sprawie utworzenia z obszaru Wojewodztwa mazowieckiego strefy
wolnej od upraw roslin modyfikowanych genetycznie

        Na podstawie @ 14 ust. 3 Statutu Powiatu Sierpeckiego z dnia
25 kwietnia 2002 r. ( Dz. Urz. Wojewodztwa Mazowieckiego z dnia 2 lipca
2002 r. Nr 173, poz. 3826 z pozn. zm. ) Rada Powiatu w Sierpcu zajmuje
nastepujace stanowisko:

       Rada   Powiatu   w
Wojewodztwa Mazowieckiego
Wojewodztwa mazowieckiego
modyfikowanych genetycznie,
7 marca 2005 r.

Sieipcu popiera stanowiskoSejmiku
 w sprawie utworzenia zobszaru
 strefy wolnej od uprawroslin

wyrazone w Uchwale nr 16/05z dnia

       Powiat  Sierpecki  charakteryzuje  sie tradycyjnymi  sposobami
produkcji zywnosci i mozliwosciami rozwoju gospodarstw ekologicznych,
a wizerunek powiatu postrzegany jest przez pryzmat unikalnych walorow
przyrodniczych takich jak : malownicze krajobrazy wzbogacone jeziorami :
Szczutowskim, Urszulewskim, Bledzewskim, piekna^ doling rzeki Skrwy
Prawej i Sierpienicy oraz licznymi lasami, co stwarza dobre warunki
do prowadzenia agroturystyki na tym terenie.

       Wobec powyzszego Rada Powiatu w Sierpcu zaniepokojona jest
pojawiajacymi sie coraz czesciej infoi-macjami o negatywnych skutkach
uprawy roslin genetycznie modyfikowanych, co nie sluzy rozwojowi
zarowno   gospodarstw   tradycyjnych   jak   i   ekologicznych   oraz
agroturystycznych.

       Majac na uwadze rowniez fakt jak wiele krajow Unit Europe] skiej
( m.in. Niemcy, Francja, Wlochy ) wprowadzilo zakaz uprawy roslin
genetycznie modyfikowanych oraz na niektore produkty spozywcze
zawierajace GMO, Rada Powiatu w Sierpcu w pe-hii popiera starania
Sejmiku Wojewodztwa Mazowieckiego zmierzajace do ogloszenia z obszam
Wojewodztwa   mazowieckiego strefy   wolnej    od   upraw   roslin
modyfikowanych genetycznie.                                  ^''^


