
ZARZĄDZENIE NR 12/2018 

Starosty Nowodworskiego 

z dnia 14 marca 2018 r. 

 

w sprawie powołania Komisji odbiorowej do dokonania odbioru prac. 

 

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

(t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 814 z późn. zm.), oraz § 11 ust. 3, umowy z dnia 13 grudnia 2017r., 

na wykonanie inwestycji pn. „Przebudowa sanitariatów oraz poszerzenie otworów drzwiowych w 

budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim”, pomiędzy Powiatem 

Nowodworskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim, z 

siedzibą w Nowym Dworze Gdańskim, ul. gen. Władysława Sikorskiego 23, a Henrykiem 

Bielińskim działającym pod firmą: Bieliński Henryk Przedsiębiorstwo Usługowe „BARON” s.c., 

z siedzibą w 82-110 Sztutowie, ul. Obozowa 11a, zarządzam, co następuje: 

 

§ 1. 

1. Powołuję Komisję odbiorową do dokonania odbioru robót budowlanych zleconych firmie 

Bieliński Henryk Przedsiębiorstwo Usługowe „BARON” s.c., z siedzibą w 82 - 110 

Sztutowie, ul. Obozowa 11a. 

2. W skład Komisji odbiorowej wchodzą: 

1) Roman Gaza – Inspektor ds. zamówień publicznych, inwestycji i pojazdów – 

Przewodniczący Komisji; 

2) Mirosław Siatka – Podinspektor ds. realizacji obiektów budowlanych – Członek 

komisji; 

3) Przemysław Osuch – Konserwator – Członek Komisji; 

4) Henryk Bieliński – Wykonawca; 

5) Ryszard Radzanowski – Inspektor nadzoru inwestorskiego. 

3. Z odbioru prac sporządzony zostanie „Protokół końcowego odbioru robót”. 

 

§ 2. 

Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącemu komisji odbiorowej. 

 

§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

      STAROSTA 

mgr Zbigniew Ptak 



UZASADNIENIE 

 

W związku z podpisaną umową z firmą: Bieliński Henryk Przedsiębiorstwo Usługowe 

„BARON” s.c., z siedzibą w 82 - 110 Sztutowie, ul. Obozowa 11a., na wykonanie inwestycji pn. 

„Przebudowa sanitariatów oraz poszerzenie otworów drzwiowych w budynku Starostwa 

Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim”, niezbędnym jest powołanie Komisji odbiorowej 

do dokonania czynności odbiorowych robót budowlanych objętych przedmiotem umowy. 

Zarządzenie jest zgodne z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015 

– 2024, obszar priorytetowy kapitał ludzki i społeczny (P2), cel strategiczny: CS 2.2 Wartościowy 

kapitał społeczny, cel operacyjny: CO 2.2.1 Poprawa poziomu i jakości współpracy lokalnej 

społeczności z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi. 

 

      STAROSTA 

mgr Zbigniew Ptak 

 


