
ZARZAD POWIATU

 w Sierpcu ul. Swietokrzyska 2 a

      Biuro Rady i Zarzadu Powiatu              /   Rok 2011

      Nrsprawy 12

@

SPRAWA
PROTOKOL NR 16/2011 Z POSIEDZENIA

  ZARZABU POWIATU W SIERPCU
    W DNIU 23 MARCA 2011 ROKU

Rozpocz?to 23 marca 2011 roku

Zakonczono 23 marca 2011 roku



10. Uzasadnienie wybom innego trybu niz przetarg nieograniczony.

  Nie dotyczy

11. Proponowany sktad komisji przetargowej (jezeli wybrana procedura tego wymaga):

- Przewodniczacy Komisji

- Sekretarz Komisji

- Cztonek Komisji

- Cztonek Komisji

    I. Obrebski Artur                      - Przewodniczacy Komisji

    II. Adam Kurta                        - Sekretarz Komisji

    III. Ewelina Jucha                       - Cztonek Komisji

   IV. Zbigniew Rzadkiewicz                - Cztonek Komisji

12. Tryb powolania komisji przetargowej:

   Zarzadzenie Nr 2/2009 Kierownika ZDP w Sierpcu z dnia 21.05.2009 roku.

Opinia dotyczaca zabezpieczenia finansowego realizacji zamowienia:

Budzet Zarzadu Drog Powiatowych w Sierpcu + porozumienie z Urz^dem Gminy
Gozdowo.

     Gt6WNA KSI^GOWA
.............^....1.!^...................
/podpis ^^g^i^^j.^ike^wteEinansowej/



\R%. Wff. M.W^

                       UCHWALA NR ..^.../..^L/2011

                      ZARZADU POWIATU w SIERPCU
                          zdnia .j2.<^5^?......2011 r.

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

          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. IStatutu Powiatu Sierpeckiego 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 3758W Leiice - Majki - Slupia na odcinku
      od m. Majki Male w kierunku m. Cetlin do granicy z gm. Gozdowo 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:                                                     s

Przewodniczacy   Jan Laskowski                      .^>M^'................

Czlonek Marek Gasiorowski                       <^-.;^^^^^^7^''''....

Czlonek Slawomir Olejniczak                              ......... ^.j/...............

Czlonek Wojciech Rychter                               ........ ./V^L. ...........

Czlonek Krystyna Siwiec                                   ...........%]^1Q^............



Zaiacznik do uchwaly Nr .$?^^/ZW^

Zarzadu Powiatu w Sierpcu
z dnia ... .f?. .^g^ .-^W

Sierpc, dnia 02.02.2011 r.

ZDP.DT.0064 - 4/2011

                                      WNIOSEK
                 o wyrazenie zgody na udzielenie zamowienia publicznego

 1. WNIOSKODAWCA:
    Zarzad Drog Powiatowych w Sierpcu.

 2. Rodzaj zamowienia publicznego (wlasciwe podkreslic):

   a) roboty budowlane
    b) usmgi
    c) dostawy

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

 Przebudowa drogi powiatowej nr 3758W Leiice - Majki - Stupia na odcinku od m.
 Majki Mate w kierunku m. Cetlin do granicy z gm. Gozdowo na dtugosci ok. 900 mb w
 2011 roku.

4. Uzasadnienie celowosci realizacji zamowienia:

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

5. Szacunkowa wartosc zamowienia:

                    Netto                    146.341,46 zl
                   VAT 23%                33.658,54 zt
                    Brutto                   180.000,00 zl

                          OGOLEM BRUTTO: 180.000,00 zt

6. Sposob ustalenia wartosci szacunkowej zamowienia:

  Na podstawie porozumienia i kosztorysu inwestorskiego.

7. Zrodto finansowania zamowienia:

  Budzet Zarzadu Drog Powiatowych.

8. Termin realizacji zamowienia:

  II - IV kwartat 2011 roku.

9. Proponowany tryb postepowania w sprawie udzielenia zamowienia:

  Przetarg nieograniczony.



10. Uzasadnienie wyboru imiego tiybu niz przetarg nieograniczony.

  Me dotyczy

11. Proponowany sklad komisji przetargowej (jezeli wybrana procedura tego wymaga):

- Przewodniczacy Komisji

- Sekretarz Komisji

- Czlonek Komisji

- Cztonek Komisji

    I. Obrebski Artur                      - Przewodniczacy Komisji

   II. Adam Kurta                        - Sekretarz Komisji

   III. Ewetina Jucha                       - Czlonek Komisji

   IV. Zbigniew Rzadkiewicz                - Cztonek Komisji

12. Tryb powotania komisji przetargowej:

   Zarzadzenie Nr 2/2009 Kierownika ZDP w Sierpcu z dnia 21.05.2009 roku.

Opinia dotyczaca zabezpieczenia finansowego realizacji zamowienia:

Budzet Zarzqdu Drog Powiatowych w Sierpcu + porozumienie z Urz^dem Gminy
Zawidz.

      Gt6WN/| KSIF,GOWA

          r jli--^
;","." 'KaisrzyW M-akw'sks @@@@@@@@@@@
/podpis wrasciwej komorki tinansowej/



^. oo^b. ^. ^^

                       UCHWALA NR ..5&./..<%../2011

                      ZARZADU POWIATU w SIERPCU
                          z dnia ...f?./^d|p@2...2011 r.

   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

          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 Sierpeckiego 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:

                                    .   @L   .
   1. Wyraza sie zgode na udzielenie zamowienia publicznego na zakup w formie

      leasingu operacyjnego nowej koparko - ladowarki dia potrzeb ZDP w Sierpcu
      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. Kierowmka 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:                                                    ^^ i

Przewodniczacy Jan Laskowski                          .. -r^y^JI^............

Czlonek Marek Gasiorowski                         <^.^^^^^T'<^^^

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

Czlonek Wojciech Rychter                                ......... ./i^f............

Czlonek Krystyna Siwiec                                   ..............^W.^..........



Za^cznik do uchwaiy Nr 56 //! ^ I ^/! /S

Zarzadu Powiatu w Sierpcu
zdnia....^./^^?.^^7

Sierpc, dnia 02.02.2011 r.

ZDP.DT.0064-10/2011

                                    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) usmgi
   c) dostawy

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

 Zakup w formic leasingu operacyjnego na okres 5 lat nowej koparko - tadowarki przy
 pierwszej wptacie 35 % wartosci tj. ok. 100.000,00 zl dia potrzeb ZDP w Sierpcu w 2011
 roku.

 4. Uzasadnienie celowosci realizacji zamowienia:

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

 5. Szacunkowa wartosc zamowienia:

        I wptata 35% wartosci                 Raty leasingu miesieczne (60 rat)

Netto          ok. 81.300,81 zt                 Netto          3.100,00 zl
VAT 23%     ok. 18.699,19 zt                  Vat 23%        713,00 zt
Brutto        ok. 100.000,00 zt                 Brutto         3.813,00 zl

                       Ogotem raty leasingu brutto 228.780,00 zl
                        Wykup ostateczny brutto 1.220,00 zS

                           OGOLEM BRUTTO: 330.000,00 zt

6. Sposob ustalenia wartosci szacunkowej zamowienia:

  Na podstawie danych rynkowych i kalkulacji wtasnej.

7. Zrodto finansowania zamowienia:

  Biidzet Zarzaxlu Drog Powiatowych.
  Pierwsza wptata 35% wartosci tj. ok. 100.000,00 zt brutto.
  Zabezpieczenie co roku w budzecie kwoty ok. 50.000,00 zt brutto na sptate rat
  leasingu przez okres 5 - ciu kolejnych lat.



8. Termin realizacji zamowienia:

   I-IIkwartal2011roku.

9. Proponowany tryb postepowania w sprawie udzielenia zamowienia:

   Przetarg nieograniczony.

 10. Uzasadnienie wyboru innego trybu niz przetarg nieograniczony.

   Nie dotyczy

11. Proponowany sklad komisji przetargowej (jezeli wybrana procedura tego wymaga):

    I. Obrebski Artur                      - Przewodniczacy Komisji

    II. Adam Kurta                        - Sekretarz Komisji

    III. Ewelina Jucha                      - Cztonek Komisji

    IV. Zbigniew Rzadkiewicz                - Cztonek Komisji

12. Tryb powolania komisji przetargowej:

    Zarzadzenie Nr 2/2009 Kierownika ZDP w Sierpcu z dnia 21.05.2009 roku.

Opinia dotyczaca zabezpieczenia finajnsowego realizacji zamowienia:

Budzet Zarzadu Drog Powiatowych w Sierpcu.

Gt6VVW KSIEGOWA

........ .^i^-^g. f^g^Qwsha' @@@@@@@@@@@@ .
/podpis whsciwej komorki finansowej/



g>^z. oo^ 5^ ^/y

                       UCHWALA NR ..<?.9.../.d&../2011

                      ZARZADU POWIATU w SIERPCU
                          zdnia ...fe^^2....2011 r.

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

         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 Sierpeckiego 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 chodnika i wjazdow w ciagu drogi powiatowej nr 3702W St. Kol.
      Szczutowo - droga nr 560 w m. Szczutowo 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                          . "^M^f................

Czlonek Marek Gasiorowski                           <^,^^^^y"..~TT7.......

Czlonek Slawomir Olejniczak                             ........ y..................

Czlonek Wojciech Rychter                                 .......... ./^7..........

Czlonek Krystyna Siwiec                                  .............r^.WU.............



Za^cznik do uchwafy Nr .^/'^^@/^O^^l

Zarzadu Powiatu w Sierpcu
z dnia .. & .^^00.. p2<W

Sierpc, dnia 02.02.2011 r.

ZDP.DT.0064-3/2011

                                      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) usmgi
   c) dostawy

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

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

4. Uzasadnienie celowosci realizacji zamowienia:

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

5. Szacunkowa wartosc zamowienia:

                    Netto                    81.300,81 zt
                   VAT 23%                18.699,19 zt
                    Brutto                   100.000,00 zl

                          OGOLEM BRUTTO: 100.000,00 zl

6. Sposob ustalenia wartosci szacunkowej zamowienia:

  Na podstawie porozumienia i kosztorysu inwestorskiego.

7. Zrodio finansowania zamowienia:

  Budzet Zarzadu Drog Powiatowych.

8. Termin realizacji zamowienia:

  II - IV kwartat 2011 roku.

9. Proponowany tryb postepowania w sprawie udzielenia zamowienia:

  Przetarg nieograniczony.



10. Uzasadnienie wyboru innego trybu niz przetarg nieograniczony.

  Nie dotyczy

11. Proponowany sklad komisji przetargowej (jezeli wybrana procedura tego W57maga):

- Przewodniczacy Komisji

- Sekretarz Komisji

- Cztonek Komisji

- Cztonek Komisji

    I. Obrebski Artur                      - Przewodniczacy Komisji

    II. Adam Kurta                        - Sekretarz Komisji

    III. Ewelina Jucha                      - Cztonek Komisji

    IV. Zbigniew Rzadkiewicz                - Cztonek Komisji

12. Tryb powotania komisji przetargowej:

   Zarzadzenie Nr 2/2009 Kierownika ZDP w Sierpcu z dnia 21.05.2009 roku.

Opinia dotyczaca zabezpieczenia finansowego realizacji zamowienia:

Budzet Zarzadu Drog Powiatowych w Sierpcu + porozumienie z Urzedem Gminy
Szczutowo.

    Gt6WNAjKSJE6(m
.......^..U^-----.-

/podpis^te&W^RfeM^lfei finansowej/



WZ. W^\ ^,.Z^7

                        UCHWALA NR .S'S./J.Z/./ll

                    ZARZADU POWIATU W SIERPCU
                            zdnia81utego2011 r.

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

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzqdzie
powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z pozn. zm.), @ 55 ust. 2 pkt 4
oraz 60 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2002 r. Nr
173, poz. 3826 z pozn. zm.) oraz art. 70 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pozn. zm.) -
uchwala sie, co nastepuje:

                                      @1@

Wyraza sie zgode na udzielenie zamowienia publicznego ponizej 193000 euro
na dostawe w roku 2011 paliw plynnych do pojazdow samochodowych
wykorzystywanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Sierpeckiego -
w trybie zapytania o cene - zgodnie z wnioskiem stanowiacym zaiacznik do
uchwaly.

                                        @2.

Wykonanie uchwaly powierza sie Przewodniczacemu Zarzadu Powiatu.

                                      @3.

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.

                                                        xn f /Zarzad:                                               ^Ai^
\. Jan Laskowski - przewodniczacy Zarzadu         .........^v........................

2. Marek Gasiorowski- czlonek                    .^;^^"^::::<T-^^...........

3. Woiciech Rychter - czlonek                          .................JyW'..../............
                                                             /'    if} 8 /'     /

4. Krystyna Siwiec - czlonek                          .............. twj?^...............

5. Slawomir Olejniczak - czlonek                      ......... .....~.j/....................



Data.........

Nr sprawy

Zarzad Powiatu w Sierpcu

                                  WNIOSEK
        o wyrazenie zgody na udzielenie zamowienia publicznego

1. Wnioskodawca
                    Wydzial Organizacyjno - Administracyjny

2. Rodzaj zamowienia publicznego (wSasciwe podkreslic);
   a) roboty budowlane
   b) ustugi
   c) dostawy

3. Nazwa i okreslenie przedmiotu zamowienia (Przedmiot zamowienia nalezy okreslic

   za pomoca_ obiektywnych cech technicznych i jakosciowych oraz podac jego ilosc):
   Przedmiotem zamowienia jest dostawa paliw czyli bezgotowkowe tankowanie
   paliw plynnych silnikowych: benzyny bezolowiowej (Pb95), oleju napedowego
   (ON) oraz autogazu (LPG). Dostawy paliw obejmowac beda;
   Lp.           Rodzajpaliwa          I Jedtl-     Ilosc L  \ Wspolny Slownik Zamowien: kod \

                                   I miary 1            I             CPV             \

    1. Benzyna bezolowiowa Pb95 i litr ! ok. 6800 ^09.13.21.00-4 (benzynabezo)owiowa)|

   ,Z Olej napedowy ON           litr : ok. 36700 109.13.40.00-8(olejnap?dowy) \

    3. AutogazLPG              ; dm3 : ok. 5600 ;09.13.30.00-0(Skropionygaz  I
                                                    : ropopochodny LPG)               :

   Realizacja zamowienia bedzie polegac na: - Sukcesywnym bezgotowkowym
   zakupie paliw plymiych do pojazdow samochodowych wedmg potrzeb
   Zamawiajacego, na stacji paliw wskazanej przez Wykonawce. Kazdorazowa
   sprzedaz paliw bedzie dokonywana wg ceny netto obowiazujacej w dniu zakupu
   w PKN Orlen pomniejszona o staly rabat w kwocie zl/litr. Wysokosc rabatu
   pozostanie niezmienna przez caty okres trwania umowy.
   Odbiorca^paliw plynnych bedq_:
   - Starostwo Powiatowe w Sierpcu,
   - Zarzad Drog Powiatowych w Sierpcu,
   - Centrum Ksztalcenia Praktycznego w Sierpcu,
   - Liceum Ogolnoksztalcace w Sierpcu,
   - Powiatowy Urzad Pracy w Sierpcu,



 8 osob jest pod nadzorem kuratorskim, wobec 7 uczestnikow prowadzone sa sprawy sadowe,

 ktore dotycza^ znecania sie nad rodzina, alimentow i naduzywania alkoholu.

 4. Rezultaty realizacji zadania (zgodnie z informacj^zawarta, w ofercie podmiotu): odbiorcy

 Programu wyrazili gotowosc podje-cia dzialan, ktore maja_ na celu zmiane swojej sytuacji

 rodzimiej, wykorzystujac do tego urniejetnosci zdobyte podczas warsztatow. W cza'sie trwania

 Programu niektorzy mezczyzni spostrzegli pozytywne zmiany w relacjach. rodzimiych.

 Wszyscy uczestnicy stall sie bardziej swiadomi problemujakimjcst stosowanie przemocy.

 5. Rola ii-mych podmiotow w realizacji zadania (z uwzglednieniem organow administracji

 publicznej): wspoldzialanie podczas rekrutacji, pomoc organizacyji-ia: Sqd Rejonowy w

 Sieipcu, I i II Zespot Kuratorski Sluzby Sqdowej przy Sa^dzie Rejonowym w Sierpcu,

 Komenda Powiatowa Policji w Sierpcu.

 6. Liczba osob objetych pomocy w okresie sprawozdawczym z uwzglednieniem podzialu na

kobiety, m.ezczyzn i dzieci: bezposrednie oddzialywania skierowane byly wobec dwunastu

mezczyzn, ich zasiegiem byly objete ich rodziny.

Sprawozdanie finansowe.

Infon-nacja o wydatkach przy realizacji zadania

CaHcowity koszt (w zt)                                   .[11.591,68] w tym:

- wielkosc dotacji (w zl-)                                      [11.591,68]

- wielkosc srodkow wlasnych (w zl)                         [0]

- wielkosc srodkow pozyskanych z irmych zrodel (w zl)       [0].

.[11.591,68] w tym:

 [11.591,68]

[0]

 [0].

Tabela Nr 3 - Kosztorys ze wzglgdu na typ koszt6w( wydatkow) w zi.

zrodl'o: opracowanie w-lasne PCPR w Sierpcu
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Lp.

Rodzajkosztow(wydatkow)isposob

ichkalkulacji

Calosczadania

Koszty(wydatki)

calkowitewzt

wtymwydatki

zdotacji

1. wynagrodzcniaztytuhlumowzlecen,

umowodzieto

8.800 8.800

2. Materialybiuroweiwyposazenia 369,88 369,88

3. Wynajemsali 600,00 600,00

4. Zakupusingpozostalych 1.821,80 1.821,80

Ogotem 11.591,68 11.591.68



 9. Proponowany tryb postepowania w sprawie o udzielenie zamowienia:
                               zapytanie o cene

  10.Uzasadnienie wyboru innego niz przetarg nieograniczony:
                                 Nie dotyczy

  11.Proponowany sklad Komisji przetargowej (jesli wybrana procedura tego
    wymaga):
    1) Magdalena Piotrowska     - Przewodniczaca Komisji
    2) Zdzislaw Dumowski       - Sekretarz
    3) Anna Trzeciak            - Czlonek Komisji
    4) Adam Kurta             - Czlonek Komisji

 12.Tryb powotania Komisji przetargowej:
                       Zarzadzenie Starosty Sierpeckiego

 13.Opima dotyczaca zabezpieczenia fmansowego realizacji zamowienia:        /- @' @
 ..... ;(y;6l^/ ^..... ^^!.... /:<'^.'@.'y... .sp.^1.!'/^...... ;5^... P.1^^/^''-;-5 .<:~./@':.<?..../...... .^^/.f..... ^le'''i^ /

 <^^^':^6/.^..... E^^if.1:^. ^y^?../.. ^.(vt..... ./5f.^/i^<'.(?.!^'.^... /^<<^^. .y./L.?......(: -.'.. /s6^
 .^^@/^fe.......^^^^^^:.......^

 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@i^RB^K-P^<^

                                               Sw^^1^^

                                                       /

                                                   (podpis skarbnika)

                                                 Z tip. STAF5-OSTY
                                                      c?^

                                                 Magdalena Piotrcvi'ska
                                                  i-iACZE LN i K WY 0 /:' At l.J

                                            .......'.'.'..@..;...1;..I;....;;;1.-;...;................

                                                  (podpis wnioskodawcy)

  OPINIA WYDZIALU OSWIATY, ROZWOJU I SPRAW SPOLECZNYCH.
.^^^^o^^w^j? -^w^ ^(Twr^-a/iA o cc^Ajis -syt^f.
 ^Jo' 4"p""7B?l "''^^(AO^io^'^
 Pl^-^^ib'ca^'^^fcM         "'@?'GWoM' |7ou^?'fa^-
 Mc5.....fc?^^t)^^^ { 7o.sT^PW^            i4''(DQ

r^^..;i.j'A^i^.^.^7^^^^ Tie^ ToucA^O' ^OB^c-A^o ^iu  ^iA' C^&^^C^LL/^
  r')(^3^-!/2^ - ^C^^   o)P ^i^7u^^ ^^u^cUh^ce-W

   ...^....o?.^.^.^............        ^r^^.....!.^-.^^
            frfa/ff^                                                                 (podpis)



gw. oo^^. 3^-. /^-^

                        UCHWALA NR 53jA2sJ\ 1

                    ZARZ4DU POWIATU W SIERPCU
                            zdnia81utego2011 r.

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

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie
powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z pozn. zm.), @ 55 ust. 2 pkt 4
oraz @ 60 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2002 r. Nr
173, poz. 3826 z pozn. zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pozn. zm.) -
uchwala sie, co nastepuje:

                                      @1.

Wyraza sie zgode na udzielenie zamowienia publicznego ponizej 193000 euro
na zakup samochodu sluzbowego na potrzeby Starostwa Powiatowego
w Sierpcu - w trybie przetargu nieograniczonego - zgodnie z wnioskiem
stanowiacym zaiacznik do uchwaly.

                                        @2.

Wykonanie uchwaly powierza sie Przewodniczacemu Zarzadu Powiatu.

                                      @3.

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.

Zarzad:                                        ^   \\
1. Jan Laskowski - przewodniczacy Zarzadu         ...... '"^JJ^.....................

2. Marek Gasiorowski- czlonek                     .... .^^^^^^f?:^"........

3. Woj ciech Rychter - cztonek                         ................/.{/^.^...../.........

4. Krystyna Siwiec - czlonek                            ...................l^ff?.........

5. Slawomir Olejmczak - czlonek                      ......... .........././.................


