
~@@@@@@            y^. ^^ - ^- ^/f/

                    UCHWALA NR ^//zy . -2^ .2011

                     ZARZADU POWIATU w SIERPCU
                       zdnia 0 OZO^CO^ 2011 r.

 w sprawie wyrazenia zgody na udzielenie zamowienia publicznego na wykonanie
 przebudowy mostu nr (JNI): 20 w ciagu drogi powiatowej nr 3759W Szumanie-
 Bielsk wraz z drogami dojazdowymi 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. 39 ustawy
 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zampwien Publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113,
 poz. 759 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 sie, co nastepuje:

                                     @1.
    1. Wyraza zgod? na udzielenie zamowienia publicznego na wykonanie

       przebudowy mostu nr (JNI): 20 w ciagu drogi powiatowej nr 3759W
       Szumanie-Bielsk wraz z drogami dojazdowymi w 2011 roku - zgodnie
       z wnioskiem stanowiacym zaiacznik do niniejszej uchwaly.
       Zamowienia udzielic w trybie art. 39 ustawy Prawo zamowien publicznych.

    2. Wartosc zamowienia o ktorym mowa w pkt 1 - zgodnie z wnioskiem
       stanowiacym zaiacznik do niniejszej uchwaly.

    3. Upowaznia si? p.o. Kierownika Zarzadu Drog Powiatowych w Sierpcu Pana
       Artura Obrebskiego do zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamowienia.

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

                                     8 3                                     s -f'

 Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.

 Zarzad;

 Przewodniczacy   JanLaskowski                     ...S-J^

 Czlonek   Marek Gasiorowski                       . <..^.^^^^^^^-^^'

 Czlonek SIawomir Olejniczak                                  /?/

 Cztonek Wojciech Rychter                          ../^kL^i^b^C^Z^
                                 ,                     ......... @@@^y.

 Czlonek Krystyna Siwiec                             ...^U^Qb.^C^nQ^
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UCHWALA NR .J.d&jJ&.m

        POWIATU yV SIERPC
z     .e.^.?&?.@!^?/fe.,. 2011 r.

           Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca
1998r. o samorzadzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592
z pozn. zm.), art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz 1220 z pozn. zm.) oraz @ 55 ust.
2 pkt 3 i @ 60 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego z dnia 25 kwietaia 2002
r. (Dz. Urz. Woj. Maz.  z 2002 r. Nr 173, poz. 3826 z pozn. zm.)r.
- uchwala sie, co nastepuje:

Wyrazic zgode na usuniecie 2 sztuk drzew - modrzewi, rosnacych
na dziatee o numerze ewidencyjnym 1383/3 potozonej w m. Sierpc.

Wykonanie uchwaiy powierza sie Dyrektorowi Centrum Ksztalcenia
Praktycznego, zobowiazujac jednoczesnie do uzyskania w trybie art. 83
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r.
Nr 151,        poz, 1220 z pozn. zm.) zgody Burmistrza Miasta Sierpc
na usuniecie drzew.

Uchwata wchodzi w zycie z dniem ?cia.

1.Jan Laskowski

2.Marek Gasiorowski

3.S-tawomir Olejniczak

4.Wojciech Rychter

5.Krystyna Siwiec

- Przewodniczacy

- cztonek

 - cztonek

 - cztonek

- cztonek
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                      UCHWALA NR ..MS.J.JS.Jll

                    ZARZADU POWIATU W SIERPCU
                         z dnia 15 kwietnia 2011 r.

 w sprawie zmiany tekstu projektu Statutu Powiatu Sierpeckiego.

         Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorzadzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z pozn. zm.)
oraz @ 55 ust. 2 pkt 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego (Dz. Urz. Woj. Mazow. z dnia
2 lipca 2002r. ?173, poz. 3826 z pozn. zm.) - uchwala sie, co nastepuje:

                                    @1. 1. Uwzgledniajac wniosek Komisji Budzetu i Promocji Powiatu, Komisji Spraw
 Spolecznych oraz Komisji Infrastruktury i Bezpieczenstwa Publicznego w projekcie
 Statutu Powiatu Sierpeckiego, przyjetego Uchwala Nr 79/14/11 Zarzadu Powiatu
 Sierpcu dnia 2 marca 2011 roku, wprowadza sie nastepujace zmiany:

    1) @ 32 ust. 5 otrzymuje brzmienie "Protokol z poprzedniej sesji Rady Powiatu
      powinien bye przyjety na nastepnej sesji",

    2) @ 38 ust. 3 otrzymuje brzmienie ,,Po podpisaniu uchwal Przewodniczacy Rady
      przekazujeje niezwiocznie Staroscie".

 2. W pozostalym zakresie projekt Statutu Powiatu Sierpeckiego me ulega zmianom.

rs^^r^^^^^^^^^   powiatu sier^ - -@
Wykonanie uchwaty powierza si, Przewo^iczacemu Zarzadu.

Uchwata wchodzi w zycie z dniem pod@ia.

Zarzad;
   1. Przewodniczacy Zarzadu

  2. Cztonek Zarzadu

  3. Cztonek Zarzadu

  4. Cztonek Zarzadu

  5. Czlonek Zarzadu

- Jan Laskowski

 Marek Gasiorowski

@ Slawomir Olejniczak

 Wojciech Rychter

 Krystyna Siwiec


