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                              UCHWALA NR<03. ^0.2011

                           ZARZ^DU POWIATU w SIERPCU
                                 z dnia Q lipca 2011 roku

  w sprawie wyrazenia zgody na udzielenie zamowienia publicznego na wykonanie
  przebudowy drogi powiatowej nr 3738W Rosciszewo - Kosemin - Zabowo -
  Szumanie na terenie gm. Rosciszewo 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.) 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? zgode; na udzielenie zamowienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi

        powiatowej nr 3738W Rosciszewo - Kosemin - Zabowo - Szumanie na terenie gm.
        Rosciszewo w 2011 roku - zgodnie z wnioskiem stanowiacym zaiacznik do niniejszej
        uchwaty.
        Zamowienia udzielic w trybie art. 39 ustawy Prawo zamowien publicznych.

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

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

                                            @2.

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

                                            @3.

 Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.

 Zarzad:                                             ^@@,/1

 Przewodnicz^cy   Jan Laskowski                  ..... T@'^............

 Czlonek           Marek Gasiorowski              .^-^^^^^y^'C^--^^^'^

 Czlonek           Stawomir Olejniczak            .............i'i/............

 Czlonek            Wojciech Rychter                ........... f.l^..........

 Czlonek            Krystyna Siwiec                /W^<^?(?/^.<2^......



        ZALACZNIKNR3
DO OSWIADCZENIA MAJ4TKOWEGO

   ADAM STANISLAW LIPINSKI

Dotyczy czesci II pkt. 1 oswiadczenia: dons

Akt Notarialny nr 712/2002 nieruchomosc zakupiona w drodze zamiany
skladajaca sie z :

   - dom mieszkalny murowany, jednorodzinny w stanie surowym o
      powierzchni uzytkowej 275 m kw,

   - budynek gospodarczy , murowany, w stanie surowym zamknietym,
      o powierzchni 250 m kw

Wartosc nabycia powyzszej nieruchomosci 230 000 zl pomniejszona o kwote
138 905 zl wartosc nieruchomosci bedaca_ przedmiotem zamiany .
Obecna wartosc rynkowa nieruchomosci: 1 100 000,00 zl
Tytui prawny: malzenska wspolnota majatkowa.

Dotyczy ez^sci II pkt.2 oswiadczenia : mieszkanie

Akt Notarialny 1380/2007 z dnia 02-08-2007 rok potwierdzajacy nabycie
spoldzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego o powierzchni
uzytkowej 45,94 m kw w tym powierzchni mieszkalnej 33,40 m kw, w drodze
wymiany zakupionego w roku 2007 i posiadanego przez nas w ramach
wspolnosci majatkowej spoldzielczego wlasnosciowego prawa do lokalu
mieszkalnego o powierzchni 27,50 m kw za rownowartosc 160 000 zl
zaplaconych przy zakupie spoldzielczego wlasnosciowego prawa do lokalu o
obecnej wartosci rynkowej 270 000,00 zl.



S^ w^- b ^.. ^o^

                      UCHWALANR ..&@&./../f.6...../ll

                     ZARZADU POWIATU W SIERPCU
                       z dnia ...^..m^(UL...... 2011r.

      w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu
uchwaly w sprawie uchylenia uchwaty dot. nabycia mienia Skarbu Panstwa

      Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorzadzie
powiatowym (Dz. U. z 200 Ir. Nr 142, poz.1592 z pozn. zm.) oraz @ 55 ust. 2 pkt 1
i @ 60 ust.l Statutu Powiatu Sierpeckiego z dnia 25 kwietnia 2002r. (Dz. U. Woj.
Maz. z 2002 r. Nr 173, poz. 3826 z pozn. zm.) - uchwala si^, co nast^puje:

                                       @1.Wniesc pod obrady Rady Powiatu projekt uchwaly w sprawie uchylenia uchwaly
dot. wyrazenia zgody na nabycie z bonifikata^ mienia Skarbu Panstwa, polozonego
w Sierpcu przy ul. Piastowskiej 24b.

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

                                        @-2
                                          3.

Uchwala wchodzi w iycie z dniem podj^cia.

Zarzad:
1. Jan Laskowski

2. Marek Gasiorowski

3. Slawomir Olejniczak

4. Wojciech Rychter

5. Krystyna Siwiec

- Przewodniczacy

- czlonek

- cztonek

- cztonek

- czlonek


