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                     UCHWALA NR /W . ^ .2011

                      ZARZADU POWIATU w SIERPCU
                         zdnia ^ tW^IU^ 2011 r.

w sprawie wyrazenia zgody na zlecenie wykonania dokumentacji projektowo
kosztorysowej na budowe instalacji odwadniajacej w miejscowosci Malanowo
przy drodze powiatowej nr 3715W Ligowo - Mochowo 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 @ 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 si^ zgod^ na zlecei^ie wykonania dokumentacji projektowo

      kosztorysowej na budow? instalacji odwadniajacej w miejscowosci Malanowo
      przy drodze powiatowej nr 3715'W Ligowo - Mochowo w 2011 roku - zgodnie

      z wnioskiem stanowiacym zaiacznik do niniejszej uchwaly.
      Zlecenia dokonac poza ustawy zgctdnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia
      2004 roku Prawo zamowien publiciznych.

   2. Wartosc zlecenia o ktorym mowa \)v 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 podjecjia.

Zarzad:                                            ^-^ @ ^

Przewodniczacy Jan Laskowski                           ... ..^Tr-' ...............

Czlonek Marek Gasiorowski                            ...^<--:^'^^^^-r777..

Cztonek Slawomir Olejniczak                            ...........v .............

Czlonek Wojciech Rychter                            . /W.e.'O.W.C^T^.....

Czlonek Krystyna Siwiec                                    .................. ^MO........

./w.e.'o.w.c^r^/..
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Sierpc, dnia 15 czerwca 2011 r.

Zarzad Powiatu w Sierpcu

WNIOSEK

     Wydzial Oswiaty i Zdrowia wnosi pod obrady projekt uchwaly
w sprawie wyrazenia zgody Samodzielnemu Publicznemu Zespolowi
Zakladow Opieki Zdrowotnej w Sierpcu na przyjecie darowizny.

     Na posiedzeniu w dniu 20 Czerwca 2011 r. Rada Spoleczna SPZZOZ
w Sierpcu bedzie opiniowala przyjecie przez Samodzielny Publiczny Zespol
Zakladow Opieki Zdrowotnej w Sierpcu otrzymanych darowizn.
W przypadku podjecia stosownych uchwal w przedmiotowych sprawach,
zostana^ one dolaczone do niniejszego wniosku przed obradami Zarzadu
Powiatu w Sierpcu.

Z up.

Zbigniew C/ajkowski

o^y^^03^
O^iaty, Rozwoju j Spraw S^ecznvch

W zaiaczeniu:
    1. Projekt uchwaly Zarzadu Powiatu w Sierpcu.
    2. Uchwata Rady Powiatu w Sierpcu w sprawie ustalenia zasad zakupu lub przyjecia

       darowizny aparatury i sprzetu medycznego przez Samodzielny Publiczny Zespol
       Zakladow Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.



 w Ptocku to szkolenia, warsztaty, konferencje, seminaria, konkursy ekologiczne, festyny, wydaw-

 nictwa i materiaty promocyjne. Adresatami dziatalnosci szkoleniowej Centrum sa pracownicy sta-

 rostw oraz urz^dow miast i gmin, radni, soitysi, nauczyciele, dyrektorzy szkot i gminnych osrodkow

 kuitury, przedsiebiorcy. W warsztatach i festynach uczestnicza dzieci, mtodziez i nauczyciele. Z bib-

 lioteki RCEE korzystaja studenci, nauczyciele i uczniowie.

    W ciagu ostatnich dwoch lat edukacja ,,odpadowa" objeto .30 tys. osob. Regionalne Centrum

 Edukacji Ekologicznej w Ptocku jest laureatern licznych nagrod, mie'dzy innymi w Narodowym Kon-

 kursie Ekologlcznym ,,Przyjazni Srodowisku",

    Z fhysia o edukacji mieszkancow stolicy realizowany jest projekt Warszawa Stolica Czystosci.

 Projekt, dofinansowywany z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego,

 zaktada edukacje ekologiczna mieszkancow w celu przygotowania ich do petnego wykorzystania

 inwestycji zaplanowanych w Strategii Rozwoju m.st. Warszawy. Celem bezposrednim projektu jest

 podniesienie poziomu wiedzy na temat ochrony srodowiska, a zwtaszcza selektywnej zbi6rki odpa-
 dow. W ramach projektu zaplanowano takie dziatania, jak:

   - organizacja szkoleri, konferencjl i seminariow z zakresu gospodarki odpadami, w tym selek-

     tywnej zbiorki odpadov/,

   - kampania informacyjna adresowana do mieszkancow miasta i przedsiebiorcow,

   - targi ekologiczno,

   - szkolny program edukacji ekologlcznej, konkursy dia uczniow, nauczycieli i mieszkancow

     stolicy,

   - promocja projektu w prasie, ernisja plakatow, ulotek i kalendarzy edukacyjnych,

   - biezaca informacja o projekcie pod adresem www.stolicaczystosci.pl

   Przykiadem dziatari edukacyjnycli moze bye Miasto Ostrot$ka, ktore w celu propagowania tresci

ekologicznych zawarto umowe z Radiem ,,OKO" i Radiem ,,Nadzieja". Co miesiac na ich antenie

emitowana jest 10 minutowa audycja ekologiczna o tematyce zwiazanej z gospodarka odpadami

i innymi aspektami ochrony srodowiska. Cze^stym tematem audycji jest problem szkodliwosci spa-

lania przez mieszkancow odpadow komunalnych w piecach centralnego ogrzewania lub w innych

miejscach do lego celu nie przeznaczonych. Problem zagospodarowania odpad6w komunalnych,

spalania smieci i inne tematy z zakresu ochrony srodowiska poruszane sa na organ izowanych co

roku festynach osiedtowych w zwiazku z obchodami Dni Ostroteki.

   Warto takze odwiedzic poswi$cone gospodarce odpadami strony internetowe: www.um.ciecha-

now.pl (ekologia), w\'vw.zuo.siedlce.pl/skladowisko.php www.mzrc.pl, www.zkns-losice.pl

   Wiele szczegotowych informacji na temat zasad selektywnego zbierania odpadow komunainych

mozna znalezc na stronie intemetowej Ministerstwa Srodowiska wv>'w.mos.gov,pl w zakladce srodo-

wisko > odpady > sprawy ogolne, gdzie jest dostepny ,,Poradnik z zakresu gospodarki odpadami

dia kazdego gospodarshva domowego", ktory zavifiera informacje o tym, co segregowa6, jak segre-

gowac i diaczego?


