
ZARZĄDZENIE NR 1/2017 

Starosty Nowodworskiego 

z dnia 13 stycznia 2017 r. 

 

 

w sprawie powołania Komisji odbiorczej   

 

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 814 ze zm.) oraz zgodnie z §1 ust. 1 uchwały Nr 

14/2015 Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie 

upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do składania oświadczeń 

woli,  zarządzam co następuje:  

 

§ 1. 

W związku  ze zgłoszonym w dniu 10 stycznia 2017 r. wnioskiem o ustalenie terminu 

odbioru, powołuję Komisję odbiorczą do odbioru dokumentacji sporządzonej zgodnie z 

umową z dnia 30 sierpnia 2016 r. zawartą pomiędzy Powiatem Nowodworskim 

reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z siedzibą przy ul. 

gen. Władysława Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański, zwanym dalej 

Zamawiającym, w imieniu którego występują: 

1. Zbigniew Ptak – Starosta Nowodworski,  

2. Barbara Ogrodowska – Wicestarosta Nowodworski, 

przy kontrasygnacie Małgorzaty Tkaczyk – Skarbnika Powiatu, 

a 

EURO PROJEKT Zbigniew Kuśmierz, NIP: 578-208-32-66, ul. Królewiecka 195 a 82-300 

Elbląg, zwanym dalej „Wykonawcą”,   w imieniu której występuje: 

1. Zbigniew Kuśmierz – Dyrektor.  

oraz aneksem do ww. umowy z dnia 30 listopada 2016 r.  

 

§ 2. 

1. W skład Komisji odbiorczej wchodzą:  

1) Roman Gaza – pracownik Zamawiającego - przewodniczący Komisji, 

2) Joanna Bryk – pracownik Zamawiającego - członek Komisji,  

3) Alicja Biernat – pracownik Zamawiającego - sekretarz Komisji.  

2. Z czynności odbioru spisany zostanie protokół odbioru końcowego.  

 

§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

STAROSTA  

        (-) 

Zbigniew Ptak  

 



 

 

UZASADNIENIE 

 

W dniu 30 sierpnia 2016 r. Powiat Nowodworski zawarł z firmą EURO PROJEKT Zbigniew 

Kuśmierz Elbląg umowę na wykonanie dokumentacji w budynku Starostwa Powiatowego w 

Nowym Dworze Gdańskim w zakresie:  

1) Wykonania inwentaryzacji architektonicznej budynku Starostwa Powiatowego w 

Nowym Dworze Gdańskim, ul. gen. Władysława Sikorskiego 23;  

2) Zaprojektowania węzłów sanitarnych na parterze budynku Starostwa 

Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim, w tym węzła dla osób 

niepełnosprawnych; 

3) Wymiany stolarki drzwiowej drewnianej w całym budynku Starostwa 

Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim z ewentualnym poszerzeniem 

otworów drzwiowych w wewnętrznych ścianach nośnych;  

4) Wykonania wielobranżowego projektu podnośnika dla osób niepełnosprawnych 

przy budynku.  

Realizacja umowy została przesunięta z 30 listopada 2016 r. na 27 grudnia 2016 r. (na 

wniosek Wykonawcy – aneks do umowy z dnia 30.11.2016 r.).  

 

W dniu 10 stycznia 2017 r. wpłynął wniosek Wykonawcy o ustalenie terminu odbioru 

dokumentacji zgodnie z §7 ust. 3 umowy z dnia 30 sierpnia 2016 r.  

Mając to na uwadze, zgodnie z treścią umowy, należy powołać Komisję odbiorczą do odbioru 

dokumentacji od Wykonawcy, co niniejszym jest dokonywane w treści niniejszego 

zarządzenia.  

 

STAROSTA  

        (-) 

Zbigniew Ptak  

 

 


