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 UCHWALA NR /^./..^./2011

ZARZ^DU POWIATU w SIERPCU
  z dnia ..^^^.^2011 r.

w sprawie wyrazenia zgody na zlecenie odnowienia oznakowania poziomego
na drogach powiatowych poprzez malowanie 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. Nr 173, poz. 3826 z pozn. zm.) - uchwala sie, co nastepuje:

                                         @1.
   1. Wyraza sie zgod? na zlecenie odnowienia oznakowania poziomego na drogach

      powiatowych poprzez malowanie w 2011 roku   - zgodnie z wnioskiem
      stanowi acym zaiacznik do niniejszej uchwaly.
      Zlecenia dokonac poza ustawa_ zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia
      2004 roku Prawo zamowien publicznych.

   2. Wartosc zlecenia 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 zamowienia.

Wykonanie uchwaly powierza sie
w Sierpcu.

    @2.
p.o. Kierownikowi Zarzadu Drog Powiatowych

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.
@3.

Zarzad;

Przewodniczacy

Czlonek

Czlonek

Czlonek

Czlonek

Jan Laskowski

 Marek Gasiorowski

 Slawomir Olejniczak

Wojciech Rychter

Krystyna Siwiec
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3. Ustala sie przychody budzetu w kwocie 8 321 000, 00 zt, z nastepujacych
tytutow:

      a) zaciagnietych kredytow w kwocie 5 800 000 zl,
      b) wolne srodki w kwocie 2 521 000,00 zL

                                   @3.
Ustala sie limit zobowiazan do zaciagania kredytow na:

      1) sfmansowanie przejsciowego deficytu budzetowego w kwocie
      1 500 000 zt,
      2)sfmansowanie planowanego deficytu budzetu w kwocie 5 800 000 zh

                                   @4.

Wykonanie uchwafy powierza sie Zarzadowi Powiatu.

                                   @5.
   1. Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia i obowiazuje w roku

      budzetowym 2011.
   2. Uchwale  nalezy  przekazac  Regionalnej  Izbie  Obrachunkowej

      w Warszawie Zespol: w Pl-ocku.



10. Uzasadnienie wyboru innego trybu niz przetarg nieograniczony.
   Wartosc zamowienia netto nie przekrocz^7 kwoty 14.000 EURO.
   Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamowieri Publicznych z dnia 29 stycznia
   2004r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 164 poz. 1163 z pozn. zm.)

11. Proponowany sidad komisji przetargowej (jezeli wybrana procedura tego wymaga):

NIE DOTYCZY.

12. Tryb powotania komisji przetargowej:

    NIE DOTYCZY

Opinia dotyczaca zabezpieczenia finansowego realizacji zamowienia:

Budzet Zarzadu Drog Powiatowych w Sierpcu.
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