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                      UCHWALA NR /^ . ^ .2011

                     ZARZADU POWIATU W SIERPCU
                            z dnia 29 czerwca 2011 r.

w sprawie wyrazenia zgody na udzielenie zamowienia publicznego na wykonanie
zadania pn. Wykonanie utwardzenia placu przy budynku Starostwa
Powiatowego w Sierpcu wraz z rozbiorkq podjazdu dia niepetnosprawnych

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2, 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie
powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 - z pozn. zm.) oraz art. 39 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,
poz. 759 z pozn. zm.) w zwiazku z wnioskiem kierownika Referatu
Administracyjnego Starostwa Powiatowego w Sierpcu z dnia 28.06.2011 r. uchwala
sie, co nastepuje:

                                      @1.
Wyraza si? zgod? na udzielenie zamowienia publicznego o wartosci powyzej 14000
euro na wykonanie zadania pn. Wykonanie utwardzenia placu przy budynku
Starostwa Powiatowego w Sierpcu    wraz z rozbiork^ podjazdu dia
niepelnosprawnych zgodnie z wnioskiem stanowiacym zaiacznik do uchwaly.

                                      @2.
Wykonanie uchwaly powierza si^ Przewodniczacemu Zarzadu Powiatu.

                                      @3.
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.

Zarzad:                                          ^~^\ /f   ^

1. Jan Laskowski - Przewodniczacy Zarzadu    ...........................................

2. Marek Gasiorowski- Czlonek             ....^^^^^^^^^^@^T^T"

3. Wojciech Rychter - Czlonek                    ................... J^^.................

4. Krystyna Siwiec - Czlonek                     .................^^...................

5. Slawomir Olejniczak - Czlonek                ................. u..........................



Nr sprawy RA.272.3.2011

Zarzqd Powiatu w Sierpcu

                               WNIOSEK
           o wyrazenie zgody na udzielenie zamowienia publicznego

1. Wnioskodawca: Refer at Administracyjny

2. Rodzaj zamowienia: roboty budo^lane
'A

^ 3. Nazwa i okreslenie przedmiotu zamowienia:  Wykonanie utwardzenia placu

      przy budynku Starostwa Powiatowego 'w Sierpcu wraz z rozbiorkq podjazdu dia
      n iepelnosprawnych.

     4. Uzasadnienie celowosci realizacji zamowienia:
     Istnieje koniecznosc poprawienia funkcjonalnosci i podniesienia estetyki siedziby
     Starostwa Powiatowego.

     5. Szacunkowa wartosc zamowienia: 81300,00 ztnetto, czyli 21177,39 euro.
     Lqczny koszt robot brutto-81300,00 x 1.23 = 99999,00 VAT- 18699,00 zl.

     6. Sposob ustalenia wartosci zamowienia: Wartosc robot przyjeto na podstawie cen
     obowiqzujqcych na rynku
     7. Zrodto finansowania zamowienia: kwotajest zabezpieczona w budzecie powiatu na

^ rok 2011.

     8. Termin realizacji zamowienia: 30.09. 2011 r.

     9. Proponowany tryb postepowania w sprawie udzielenia zamowienia: zamowienie
     powinno bye zrealizowane w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39
     ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr
     133, poz. 759 z pozn. zm.).

     10. Uzasadnienie wyboru innego niz przetarg nieograniczony: nie dotyczy
     11. Proponowany sidad komisji przetargowej:

          Magdalena Piotrowska-przewodniczqcy Komisji
           Monika Szablewska - czlonek Komisji

         Zdzisiaw Dumowski @ sekretarz Komisji.

     12. Tryb powolania komisji przetargowej: zarzqdzenie Starosty Sierpeckiego



                                                           jjvz- uuu/. ^ ^.0^-f

                       UCHWALA Nr-^/.^/ll

                     RADY POWIATU W SIERPCU
                       z dnia 26 stycznia 2011 roku

    zmieniajaca Uchwat^ Budzetowa Powiatu Sierpeckiego na rok 2011

      Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku
o samorzadzie powiatovvym ( Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z poz. zm.) art.
212 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o fmansach publicznych (Dz. U.
Nr 157, poz. 1240 z poz. zm.) - uchwala sie, co nastepuje:

                                   @1-
W Uchwale Nr 25/III/10 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 grudnia 2010 roku
w sprawie uchwalenia Budzetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2011 wprowadza
si? nastepujace zmiany:
 1) Zwieksza si^ dochody budzetu o laczna, kwot^ 644 229 zl. Plan dochodow
budzetu powiatu ogolem wynosi 44 768 749 zl, zgodnie z zaiacznikiem nr 1 do
niniejszej uchwaly, zmieniajacym zaiacznik nr 1 do Uchwaly Budzetowej pn.
Dochody na 2011 rok.

      a) dochody biezace zwieksza sie o kwote 644 229 zl. Plan dochodow
      biezacych powiatu po dokonanych zmianach wynosi 43 468 749 zl.

2) Zwieksza sie wydatki budzetu o laczna^ kwote 644 229 zl, Plan wydatkow
budzetu powiatu ogolem wynosi 48 768 749zl, zgodnie z zaiacznikiem nr 2 do
niniejszej uchwaly, zmieniajacym zaiacznik nr 2 do Uchwaly Budzetowej
pn. Wydatki na 2011 rok.

     a) wydatki majatkowe zwieksza sie o kwote 644 229 zl, tj. do kwoty
     6 133 233 zl, zgodnie z Zaiacznikiem nr 3 do niniejszej uchwaly,
     zmieniajacym zaiacznik nr 2b do Uchwaly Budzetowej pn. Wydatki
     majatkowe na 2011 rok.
     b) dokonuje sie zmian w planie wydatkow7 na zadania inwestycyjne na
     2011 rok, zgodnie z zaiacznikiem Nr 4 do niniejszej uchwaly
     zmieniajacym zaiacznik Nr 8 pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na
     2011 rok.

   c) dokonuje sie zmian w planie dotacji celowych dia podmiotow zaiiczanych
      i niezaliczanych do sektora fmansow publicznych w 2011 roku, zgodnie z
      zaiacznikiem Nr 5 do niniejszej uchwaly zmieniajacym zaiacznik Nr 7 do
      Uchwaly Budzetowej pn. Dotacje celowe dia podmiotow zaiiczanych i
      niezaliczanych do sektora fmansow publicznych w 2011 r.

                                   @2.
Wykonanie uchwaly powierza si^ Zarzadowi Powiatu.

                                   @3.
   1. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia i obowiazuje w roku

      budzetowym 2011.
   2. Uchwa-1-e  nalezy  przekazac  Regionalnej   Izbie  Obrachunkowej

      w Warszawie Zespol w Plocku.


