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                  UCHWALA NR.^?f/.^../2011

                ZARZ^DU POWIATU W SIERPCU
                  z dnia .^.M.W.^17.'.^.. 2011 roku

w sprawie upowaznienia do skladania oswiadczenia woli w sprawach
zwiazanych z prowadzeniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Sierpcu.

      Na podstawie art. 48 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie
powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z pozn. zm.) oraz @ 60 ust.l
Statutu Powiatu Sierpeckiego z dnia 25 kwietnia 2002r.(Dz. U. Woj. Maz.
z 2002 r. Nr 173, poz. 3826 z pozn. zm.) - uchwala sie, co nastepuje:

Upowaznia sie:
           @1.

Pania Agnieszke Gorczyca

Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu do skladania
oswiadczenia woli w sprawach zwiazanych z prowadzeniem dzialalnosci PCPR
w Sierpcu w granicach zwyklego zarzadu.

                                   @2.

 1. Upowaznienie obejmuje w szczegolnosci:

   1) Korzystanie z przywilejow i obowiazkow kierownika zakladu pracy
   zgodnie z kodeksem pracy i przepisami szczegolowymi, z wylaczeniem
   spraw zwiazanych z nawiazaniem i rozwiazaniem stosunku pracy.

   2) Dysponowanie przyznanymi w budzecie powiatu srodkami fmansowymi i
   planowanie ich zgodnie z obowiazujacymi zasadami i przepisami prawa.

   3) Jezeli z przepisow wynika, ze do zrealizowania zaplanowanych zadaii
   niezbedna jest szczegolna forma /zamowienie publiczne/ - ich realizacja
   moze nastapic w granicach przyznanego budzetu, do kwoty zamowienia nie
   wiekszej niz 14.000 EURO.

2. Realizacja zamowienia publicznego o wartosci powyzej 14.000 EURO
wymaga uzyskania odrebnej zgody Zarzadu Powiatu.

                                   @3.

1. Upowaznienie waznejest az do odwolania.
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                        UCHWALA NR ..^A./.^../2011

                      ZARZADU POWIATU w SIERPCU
                          z dnia ..^d. 0^^^.2011 r.

        w sprawie wyrazenia zgody na zakup pospoiki do remontow drog
                    powiatowych - gruntowych w 2011 roku.

          Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie
powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z pozn. zm.) oraz art. 19 ust. 1, ust.
2 pkt 3, art. 20 pkt 3 i 4, art. 21 ust. la ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z pozn. zm.), zgodnie z art. 4 pkt 8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamowien Publicznych (Dz.U. z 2010 r.
Nr 113, poz. 759 z pozn. zm.) oraz @ 60 ust. 1 Statutu Powiatu z dnia 25 kwietnia
2002 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 2 lipca 2002 r. ?173, poz. 3826 z pozn. zm.) -
uchwala sie, co nastepuje:

                                          @1.
      1. Wyraza sie zgode na zakup pospoiki do remontow drog powiatowych -
      gruntowych w 2011 roku - zgodnie z wnioskiem stanowiacym zaiacznik do
      niniejszej uchwaly.
      Zlecenia dokonac poza ustawy zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia
      2004 roku Prawo Zamowien Publicznych.
      2. Wartosc zamowienia, o ktorym mowa w pkt 1 - zgodnie z wnioskiem
      stanowiacym zaiacznik do niniejszej uchwaly.
      3. Upowaznia sie p.o. Kierownika Zarzadu Drog Powiatowych w Sierpcu Pana
      Artura Obrebskiego do zawarcia umowy w sprawie udzielenia zlecenia.

                                       @2.
Wykonanie uchwaly powierza sie p.o. Kierownikowi Zarzadu Drog Powiatowych
w Sierpcu.

                                       @3.
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.

Zarzad;                                    .
                                          <^|/ ^

Przewodniczacy   Jan Laskowski         .... .."@""'.'?...............

Czlonek           Marek Gasiorowski   ^^^^^^ff:?:'^"??..'''

Czlonek           Slawomir Olemiczak .........JV..............
                                                  y ^

Czlonek           Wojciech Rychter      .......... Kl/Q..........

                                                  /@s/fY /'Czlonek            Krystyna Siwiec        ............. W^S^........


