
                                                     yz. 00^5^2. ^^

                       UCHWALA NR ..$!?./.<^?.../2011

                      ZARZADU POWIATU w SIERPCU
                          z dnia ..^..^.^^.2011 r.

w sprawie wyrazenia zgody na udzielenie zamowienia publicznego na wykonanie
 przebudowy drogi powiatowej nr 3717W Gojsk - Mosciska - droga krajowa nr

                                 10 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 @ 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.
   1. Wyraza sie zgode na udzielenie zamowienia publicznego na wykonanie

      przebudowy drogi powiatowej nr 3717W Gojsk - Mosciska - droga krajowa nr
      10 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 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 zamowienia.

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

                                       @3.
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.

Zarzad;                                ^~}f
                                           <,    / '

Przewodniczacy   Jan Laskowski     ........ -rl^ ... ^__....

Czlonek          Marek Gasiorowski .. <;^^^^^^^^-r7^.

Czlonek          Slawomir Olejniczak ............/..............

Czlonek            Wojciech Rychter .......... ./^U-..........

                                               md "h
Czlonek             Krystyna Siwiec  ................^^^r.........



                        PROTOKOL NR 12/11
                              Z POSIEDZENIA

                     ZARZADU POWIATU W SIERPCU
                          w dniu 8 lutego 2011 roku

Przewodniczyl: Pan Jan Laskowski - Starosta Sierpecki
Protokotowala: Dominika Pawtowska - inspektor w Biurze Rady i Zarzadu Powiatu.

Na stan 5 cztonkow w posiedzeniu uczestniczyk) 5 zgodnie z za}aczonq_ listq,
obecnosci, ktora stanowi zaiacznik nr 1 do niniejszego protokolu.

Spoza grona cztonkow zarzadu w posiedzeniu uczestniczyli:
   1) Pani Agnieszka Malanowska - Sekretarz Powiatu,
   2) Pan Stanistaw Pijankowski - Skarbnik Powiatu,
   3) Pani Izabella Jagodzinska - Wiceprzewodniczaca Rady Powiatu w Sierpcu.
   4) Pan Zbigniew Czajkowski - Naczelnik Wydziahl Oswiaty, Rozwoju i Spraw
   Spotecznych
   5) Pani Renata Bedzikowska - inspektor w Wydziale Oswiaty, Rozwoju i Spraw
   Spo-1'ecznych,
   6) Pan Zbigniew Rzadkiewicz - referent w Zarzadzie Drog Powiatowych
   w Sierpcu,
   7) Pani Anna Witkowska.

      Porzadek posiedzenia:
         1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocnosci.
         2. Przyjecie porzadku obrad.
         3. Podjecie uchwaly w sprawie wyrazenia zgody na zlecenie wykonania

^       dokumentacji projektowej na drog? powiatowa^ nr 3738W Rosciszewo-

           Kosemin - Zabowo - Szumanie na odcinku od m. Chwaly w kierunku
           m.Kosemin w 2011 roku.

         4. Podjecie uchwaly w sprawie wyrazenia zgody na udzielenie zamowienia
           publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3706W Wrzesnia
           -Puszcz - granica woj. wm.Puszcza na odcinku od skrzyzowania z droga^ na
           Stopin do granicy z woj. kujawsko - pomorskim w 2011 roku.

         5. Podjecie uchwaly w sprawie wyrazenia zgody na udzielenie zamowienia
           publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3714W
           Studzieniec - Rydzewo w miejscowosci Studzieniec w 2011 roku.

         6. Podjecie uchwaly w sprawie wyrazenia zgody na na udzielenie zamowienia
           publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3736W Sierpc-
           Dabrowki - Kuski na odcinku od m. Sniedzanowo do m. Dabrowki do granicy
           z gm.Sierpc w 2011 roku.



         7. Podjecie uchwaly w sprawie wyrazenia zgody na udzielenie zamowienia
           publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3758W Leiice -
           Majki - Slupia w miejscowosci Cetlin w 2011 roku.

         8. Podjecie uchwaly w sprawie wyrazenia zgody na udzielenie zamowienia
           publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3758W Leiice -
           Majki - Slupia na odcinku od m. Majki Male w kierunku m. Cetlin do granicy
           z gm. Gozdowo w 2011 roku.

         9. Podjecie uchwaly w sprawie wyrazenia zgody na udzielenie zamowienia
           publicznego na zakup w formie leasingu operacyjnego nowej koparko-
           ladowarki dia potrzeb ZDP w Sierpcu w 2011 roku.

         10.Podjecie uchwaly w sprawie wyrazenia zgody na udzielenie zamowienia
           publicznego na wykonanie przebudowy chodnika i wjazdow w ciagu drogi
           powiatowej nr 3702W St.Kol. Szczutowo - droga nr 560 w m. Szczutowo w
           2011 roku.

         11.Podjecie uchwaly w sprawie wyrazenia zgody na udzielenie zamowienia
^        publicznego na wykonanie zadania pn. Dostawa w roku 2011 paliw plynnych

           do   pojazdow   samochodowych   wykorzystywanych   przez  jednostki
           organizacyjne Powiatu Sierpeckiego.

         12. Podjecie uchwaly w sprawie wyrazenia zgody na udzielenie zamowienia
           publicznego pn. Zakup samochodu sluzbowego na potrzeby Starostwa
           Powiatowego w Sierpcu.

         13. Zapoznanie sie z informacjq_ Wydziahl Organizacyjno-Administracyjnego
           dotyczacy realizacji skarg i wnioskow zgloszonych do Starostwa w roku 2010.

         14-Podjecie uchwaly w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu
           projekt uchwaly w sprawie przyjecia sprawozdania Powiatowego Urzedu Pracy
           w Sierpcu z wykonania rocznego programu dzialania za II polrocze 2010 roku.

         15.Podjecie uchwaly w sprawie ustalenia skladu zespohl koordynujacego
           realizacje projektu konkursowego POKL.09.02.00-14-019/09 pn. ,,Zajecia
           pozalekcyjne z jezyka angielskiego i informatyki" w okresie 01.02.2011-

^        31.01.2012.
         16.Zapoznanie sie z mformacjq_ z Wydzialu Oswiaty, Rozwoju i Spraw

           Spolecznych   dotyczacy  wykazu   imprez   kulturalnych,   sportowych
           organizowanych przez podmioty znajdujace sie na terenie Powiatu
           Sierpeckiego.

         17.Zapoznanie sie z zaiozeniami promocji Powiatu na rok 2011.
         18.Zapoznanie sie z informacja^ z Wydzialu Oswiaty, Rozwoju i Spraw

           Spolecznych dotyczacy funkcjonowania obiektu ,,0rlik 2012" przy ZSZ Nr 2
           w Sierpcu.

         19.Zapoznanie sie z informacj^Wydzialu Oswiaty, Rozwoju i Spraw Spolecznych
           dotyczacy realizacji Strategii Rozwoju Spoleczno-Gospodarczego Powiatu
           Sierpeckiego na lata 2004/2012 oraz Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu
           Sierpeckiego na lata 2007-2013.

         20.Ustosunkowanie sie do wniosku o objecie Honorowym Patronatem przez


