
3^r ooz5 .^o^. ^^

                     UCHWALA NR d@l./..&<!jll

                 ZARZADU POWIATU W SIERPCU
                         z dnia 11 maja 2011r.

w sprawie wyrazenia zgody na ustalenie profili ksztatcenia
oraz zawodow, w ktorych ksztatci Zespol Szkot Zawodowych Nr 2
im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu

         Na podstawie art. 39 ust. 4a i 5, w zwiazku z art. 5c pkt 2 ustawy
z dnia 7 wrzesnia 1991r. o systemie oswiaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256,
poz. 2572 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.

   LW SZKOLE DLAMLODZIEZY

1.Wyraza sie zgode na ustalenie w roku szkolnym 2011/2012 nastepujacych
zawodow w Technikum (4-letnie):

                   1) technik ekonomista
                  2) technik informatyk
                  3) technik spedytor

2. Wyraza sie zgode na ustalenie w roku szkolnym 2011/2012 nastepujacych
  profili ksztalcenia w Liceum Profilowanym (3-letnie):

                  1) ekonomiczno-administracyjny
                  2) kreowanie ubiorow
                  3) usmgowo - gospodarczy

3. Wyraza sie zgode na ustalenie w roku szkolnym 2011/2012 nastepujacych
   zawodow w Zasadniczej Szkole Zawodowej:

            1) Oddzial wielozawodowy
               - dwuletni cykl ksztalcenia:

                  a) sprzedawca
                  b) kucharz malej gastronomii
                  c) lakiemik

               - trzyletni cykl ksztalcenia:
                  a) rzeznik wedliniarz
                  b) piekarz
                  c) cukiemik
                  d) stolarz
                  e) slusarz
                  f) elektryk



Za^acznik do uchwaty Nr ..'?-/   /

Zarzadu Powiatu w Sieipcu
zdma..^.^^.^^

Sierpc, dnia 02.02.2011 r.

ZDP.DT.0064-9/2011

                                    WNIOSEK
                o wyrazenie zgody na udzielenie zamowienia publicznego

1.WNIOSKODAWCA:
   Zarzad Drog Powiatowych w Sierpcu.

2. Rodzaj zamowienia publicznego (wtasciwe podkreslic):

  a) roboty budowlane
   b) usiugi
   c) dostawy

 3. Nazwa i okreslenie przedmiotu zamowienia:
   (przedmiot zamowienia nalezy okreslic za pomoca^ obiektywnych cech technicznych i
   jakosciowych oraz podacjego ilosc).

 Wykonanie dokumentacji projektowej na droge powiatowa nr 3738W Rosciszewo -
 Kosemin - Zabowo - Szumanie na odcinku od m. Chwaty w kierunku m. Kosemin na
 dhigosci ok. 2,5 km w 2011 roku.

4. Uzasadnienie celowosci realizacji zamowienia:

   Art. 19 ust. 1, ust. 2 pkt 3, art. 20 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o
   drogach publicznych.

5. Szacunkowa wartosc zamowienia:
             Wartosc zamowienia netto nie przekroczy kwoty 14.000 EURO.

                                  Netto 21.000,00 zl

                                   VAT 4.830,00 zl

                                  Brutto 25.830,00 zl

6. Sposob ustalenia wartosci szacunkowej zamowienia:

  Na podstawie danych rynkowych.

7. Zrodio finansowania zamowienia:

  Budzet Zarzadu Drog Powiatowych.

8. Termin realizacji zamowienia:

  II- III kwartal 2011 roku.

9. Proponowany tryb postepowania w sprawie udzielenia zamowienia:

  Poza ustawa Prawo Zamowien Publicznych.


