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                       UCHWALA NR ...'?.%/. .^&/2011

                      ZARZADU POWIATU w SIERPCU
                          zdnia .^^.^^-..2011 r.

w sprawie wyrazenia zgody na udzielenie zamowienia publicznego na wykonanie
   przebudowy drogi powiatowej nr 3725W Pawtowo - Mieszczk 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 3725W Pawlowo - Mieszczk 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:

Przewodniczacy   Jan Laskowski

Czlonek         Marek Gasiorowski

Czlonek          Slawomir Olejniczak

Cztonek          Wojciech Rychter

Czlonek          Krystyna Siwiec



Na posiedzenie Zarzadu Powiatu zostal poproszony Pan Zbigniew Rzadkiewicz
referent w Zarzadzie Drog Powiatowych w Sierpcu, celem wyjasnienia wszelkich
watpliwosci zwiazanych z przedlozonymi uchwalami.

Czlonkowie Zarzadu po zapoznaniu sie z niniejszymi projektami uchwal
jednoglosnie podjeli

                        UCHWAL^NR 50/12/11
w sprawie wyrazenia zgody na zlecenie wykonania dokumentacji projektowej na

   droge powiatowa nr 3738W Rosciszewo -Kosemin - Zabowo - Szumanie na
         odcinku od m. Chwaty w kierunku m. Kosemin w 2011 roku

           /Uchwala stanowi zaiacznik nr 4 do niniejszego protokolu/.

                         UCHWAL^NR 51/12/11
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
            /Uchwala stanowi zaiacznik nr 5 do niniejszego protokolu/.

                         UCHWAL^NR 52/12/11
w sprawie wyrazenia zgody na udzielenie zamowienia publicznego na wykonanie

        przebudowy drogi powiatowej nr 3714W Studzieniec - Rydzewo
                   w miejscowosci Studzieniec w 2011 roku

            /Uchwala stanowi zaiacznik nr 6 do niniejszego protokolu/.

                         UCHWAL^NR 53/12/11
w sprawie wyrazenia zgody na udzielenie zamowienia publicznego na wykonanie
 przebudowy drogi powiatowej nr 3736W Sierpc-Dabrowki - Kuski na odcinku

    od m. Studzieniec do m. Dabrowki do granicy z gm. Sierpc w 2011 roku
            /Uchwala stanowi zaiacznik nr 7 do niniejszego protokolu/.

                        UCHWAL^NR 54/12/11
      w sprawie wyrazenia zgody na udzielenie zamowienia publicznego

na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3758W Leiice - Majki - Slupia
                     w miejscowosci Cetlin w 2011 roku

           /Uchwala stanowi zaiacznik nr 8 do niniejszego protokolu/.
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                        UCHWAL^NR 55/12/11
      w sprawie wyrazenia zgody na udzielenie zamowienia publicznego

na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3758W Leiice - Majki - Stupia
        na odcinku od m. Majki Mate w kierunku m. Cetlin do granicy

                        z gm. Gozdowo w 2011 roku
           /Uchwafa stanowi zaiacznik nr 9 do niniejszego protokolu/.

                     UCHWAL^NR 56/12/11
   w sprawie wyrazenia zgody na udzielenie zamowienia publicznego

na zakup w formie leasingu operacyjnego nowej koparko - tadowarki dia
                  potrzeb ZDPw Sierpcu w 2011 roku

       /Uchwala stanowi zaiacznik nr 10 do niniejszego protokolu/.

                        UCHWAL^NR 57/12/11
      w sprawie wyrazenia zgody na udzielenie zamowienia publicznego

na wykonanie chodnika i wjazdow w ciagu drogi powiatowej nr 3702W St.Kol.
           Szczutowo - droga nr 560 w m. Szczutowo w 2011 roku

          /Uchwala stanowi zaiacznik nr 11 do niniejszego protokolu/.

Pan S.Olejniczak ziozyl wniosek formalny majacy na celu uwzglednienie zawarcia
porozumienia z Gmina^ Mochowo w celu kontynuacji przebudowy drogi powiatowej
nr 3720W Mochowo - Gozdowo wowczas, gdy zostana^ wygospodarowane wolne
srodki fmansowe z przebudowy drogi powiatowej nr 3726W Ligowo - Sierpc.

Czlonkowie Zarzadu Powiatu jednoglosnie przychylili si? do wniosku czlonka
Zarzadu, ze w przypadku wygospodarowania wolnych srodkow finansowych
z przebudowy drogi powiatowej nr 3726W Ligowo - Sierpc zostanie spisane
stosowne porozumienie majace na celu kontynuacje przebudowy drogi powiatowej
nr 3720W Mochowo - Gozdowo.

Pan S.Olejniczak nadmienil, ze zapoznawal sie z dokumentacja, zwiazana^
z przebudowa^ drogi Ligowo - Sierpc i chcialby sie dowiedziec, czy ramach niniejszej
inwestycji bedq_ oczyszczane rowy i udrazniane przepusty?
Pan Z.Rzadkiwicz powiedzial, ze w ramach realizacji przebudowy drogi Ligowo-
Sierpc beda^ wykonywane niniejsze zadania. Wszelkie zadania musza^ bye
wykonywane zgodnie z projektem, ktory zostal ziozony w ramach ,,Schetyn6wek".
Pan S.Olejniczak chcialby sie dowiedziec, czy  sa^ plany budowy chodnika
w miejscowosci Ligowo poza zakresem, ktory zostal ujety w dokumentacji


