
UCHWAŁA Nr 43/2019 

Zarząd u Powiatu w Nowym Dworze Gdai,skim 

z dn ia 2 1 maja 20 19 r. 

w sprawie powołan ia komisj i odb iorowej. 

Na podstawie art . 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca I 998r. o samorządz ie 

powiatowym (t.j . Dz. U. z 20 I 9r. poz. 5 11 ), uchwala s ię : 

§ l. 

Real izując wytyczne Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańsk im 7 dnia 19 lipca 201 2r .. 

w sprawie zasad realizacj i inwestycji powiatowych, powoluj9 kom isję odb iorową w sk lad1.ie: 

I. Emi l Słodownik - Przedstawiciel Inwestora - Przewodn iczący kom isj i, 

2. Barbara Ogrodowska - Członek Zarządu Powiatu, 

3. Tomasz Szczcpa11ski - Członek Zarządu Powiatu, 

4. Andrzej Suszek - Zarządca drogi, 

5. Mi rosław Klotzke - Inspektor nadzoru inwestorskiego, 

6. Marcin Jastrz9bski - Przedstawiciel Wykonawcy / Kierowni k budowy. 

§ 2. 

Komisja odbiorowa jest zespołem powołanym przez inwestora do przeprowadzenia 

technicznego odbioru robót budowlanych inwestycji, pn. ,, Przebudowa drogi powiatowej 

nr 2303G na odcinku Rychnowo Żuławskie - Myszewko (Myszewo) ", nrnjąca na celu: ułatwien ie 

dojazdu do terenu inwestycyjnego (w sołec twie Myszewko, poprLez przebudowę drogi 

powiatowej 2303G na odcinku 2.4 11 ,66 km, współfi nansowanej ze środków Unii Europejskiej 

w ramach poddziałani a : ,.Wsparcie inwestycj i zwi,1zanych z tworzeniem, ulepszaniem lub 

rozbudową wszystk ich rodLajów malej infrastruktury, w tym in westycji, w energ ię odnawia l ną 

i w oszczędzan ie energii", Programu Rozwoju Obszarów Wiejsk ich na lata 20 14- 2020. 

§ 3. 

Z czynnośc i odbiorowych zostanie sporządzony „Protokót odbioru końcowego robót". 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życic z dniem podjęcia. 



UZJ\SADN IEN lc 

W dniu 30 stycznia 20 I 9r., Powiat Nowodworski reprezentowany przez Zarząd Powiatu 

w owym Dworze Gdańsk im, zawarł umowę ze Spółką. z o.o., ,,DROGOM EX", /. s icd.i:.ibą w 05-

800 Pruszkowie, ul. Stefana Bryły 4, zarejestrowaną w KRS pod nr 0000054 7 13, IP 

584020 1424; REGON 00 1295635. Zamówienie publiczne zostało wykonane w pełnym zakresie, 

okreś l onym w dokumentacji projektowej. Zgodnie z § 5, ust 12 zawartej umowy, wykonane prace 

odbiera komisja odbiorowa, sporządzając Protokół odbioru końcowego robót. 

Przedmiotowa uchwała Zarządu Powiatu w Nowym DworLe Gdańsk im została 

przygotowana zgodnie z za tożeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015 -

2024, obszar priorytetowy: Kapi ta ł przestrzenny i infrastrukturalny (P3), cel strategiczny: CS.3. 1. 

Rozwin ięta infrastruktura transportowa/drogowa, techniczna i przeciwpowodziowa, cel 

operacyjny: CO.3.1. 1 Rozwój i modernizacja infrastruktury drogowej i rowerowej . 

W tym stanie rzeczy podjęc ie uchwały jest w pełn i uzasadnione. 


