
5/z^ (DO ^ - ,/w. ^^/

  UCHWALA NR ^jMj\\

ZARZADU POWIATUW SIERPCU
      z dnia 11 maja 201 Ir.

 w sprawie wyrazenia zgody na ustalenie profili ksztalcenia
 oraz zawodow, w ktorych ksztaici Zespol Szkot Nr 1 im. gen. Jose de San
 Martin 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. Nr 173, poz. 3826 z pozn.
zm.) - uchwala sie, co nastepuje:

                                   @1.
   I.W SZKOLE DLA MLODZIEZY

 1.Wyraza sie zgode na ustalenie w roku szkolnym 2011/2012 nastepujacych
zawodow w Technikum:

                    1) technik elektronik
                   2) technik mechanik (specjalizacja - samochody,

                                        specjalizacja - spawalnictwo,
                                        specjalizacja- budowa maszyn)

                   3) technik budownictwa
                   4) technik ochrony srodowiska
                   5) technik informatyk
                   6) technik mechanizacji rolnictwa

2.Wyraza sie zgode na ustalenie w roku szkolnym 2011/2012 nastepujacych
zawodow w Zasadniczej Szkole Zawodowej (3-letnia):

                   1) mechanik pojazdow samochodowych
                   2) slusarz
                   3) stolarz
                   4) monter instalacji i urzadzen sanitamych
                   5) technolog robot wykonczeniowych w budownictwie
                   6) bischarz izolacji przemyslowych

3. Wyraza sie zgode na ustalenie w roku szkolnym 2011/2012 nastepujacych
zawodow w Szkole Policealnej (2-letnia po szkole ponadgimnazjalnej):

                   1) technik mechanik
                   2) technik elektronik
                   3) technik budownictwa



                                                      ^W. ^C^ ^ ^0^-

                       UCHWALA NR ..5/.../.^../2011

                     ZARZADU POWIATU w SIERPCU
                         zdnia .&^k^......2011 r.

w sprawie wyrazenia zgody na udzielenie zamowienia publicznego na wykonanie
   przebudowy drogi powiatowej nr 3706W Wrzesnia - Puszcza - granica woj.

 w m. Puszcza na odcinku od skrzyzowania z droga na Stopin do granicy z woj.
                      kujawsko - pomorskim 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 Zamowien Publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113,
poz. 759 z pozn. zm.) @ 60 ust. 1 Statutu Powiatu Sieipeckiego z dnia 25 kwietnia
2002 r. ( Dz. Urz. Wojewodztwa Mazowieckiego z dnia 2 lipca 2002 r. Nr 173,
poz. 3826 z pozn. zm.) - uchwala sie, co nastepuje:

                                     @1.
   1. Wyraza sie zgode na udzielenie zamowienia publicznego na wykonanie

      przebudowy drogi powiatowej nr 3706W Wrzesnia - Puszcza - granica woj.
      w m. Puszcza na odcinku od skrzyzowania z drog^na Stopin do granicy z woj.
      kujawsko - pomorskim 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 plot 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.

                                     @1                                       2.
Wykonanie uchwaly powierza sie p.o. Kierownikowi Zarzadu Drog Powiatowych
w Sierpcu.

                                     @3.
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.

Zarzad:                                               <.   j
Przewodniczacy Jan Laskowski                         ....... .^^V^ ..

Czlonek Marek Gasiorowski                           <^^^^^^^-7-rr777T.

Czlonek Slawomir Olejniczak                            ...........u..............

Czlonek Wojciech Rychter                               ......... !../y0(.........

Czlonek   Krystyna Siwiec                                  ................(^C?........


