
UCHWAŁA Nr 373/2017 

Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim 

z dnia 26 czerwca 2017 r. 

 

 

w sprawie powołania komisji odbiorowej. 
 

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie 

powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 814 z późn. zmianami), uchwala się: 

 

§ 1. 

Realizując decyzję Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 19 lipca 2012r., 

w sprawie zasad realizacji inwestycji powiatowych, powołuję komisję odbiorową w składzie: 

1. Andrzej Suszek          – Przewodniczący komisji,  

2. Barbara Ogrodowska –Członek komisji, 

3. Stanisław Juszczyk    – Członek komisji, 

4. Roman Gaza              – Członek komisji,  

5. Mirosław Klotzke     – Inspektor nadzoru inwestorskiego, 

6. Ireneusz Strugała      – Kierownik Budowy. 

 

§ 2. 

Komisja odbiorowa jest zespołem powołanym przez inwestora do przeprowadzenia 

technicznego odbioru robót budowlanych inwestycji, Zadanie nr 2, pn. „Przebudowa remont 

drogi powiatowej Nr 2337G Ostaszewo – Nowa Cerkiew (Lichnowy), zlokalizowanej 

w Województwie Pomorskim, na terenie Powiatu Nowodworskiego”. 

 

§ 3. 

Z czynności odbiorowych zostanie sporządzony „Protokół odbioru końcowego robót”. 

 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

STAROSTA 

        mgr Zbigniew Ptak 



UZASADNIENIE 

 

W dniu 10 maja 2017r. Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim, zawarł umowę 

z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Usługowym TUGA Spółka z o.o., z siedzibą w 82-100 

Nowy Dwór Gdański ul. Przemysłowa 1, na wykonanie inwestycji Zadanie nr 2, pn. 

„Przebudowa remont drogi powiatowej Nr 2337G Ostaszewo – Nowa Cerkiew (Lichnowy), 

zlokalizowanej w Województwie Pomorskim, na terenie powiatu Nowy Dwór Gdański” 

w pełnym zakresie określonym w dokumentacji projektowej. Zgodnie z § 11, zawartej 

umowy wykonane prace odbiera komisja odbiorowa, sporządzając końcowy protokół odbioru 

robót.  

Przedmiotowa uchwała Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim została 

przygotowana zgodnie z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 

2015 – 2024, obszar priorytetowy: Kapitał przestrzenny i infrastrukturalny (P3), cel 

strategiczny: CS.3.1. Rozwinięta infrastruktura transportowa/drogowa, techniczna 

i przeciwpowodziowa, cel operacyjny: CO.3.1.1 Rozwój i modernizacja infrastruktury 

drogowej i rowerowej. 

W tym stanie rzeczy podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione. 

 

 

 

STAROSTA 

       mgr Zbigniew Ptak 


