
ZARZĄDZENIE Nr 15/2016 

Starosty Nowodworskiego 

z dnia 18 marca 2016 r. 

 

w sprawie powołania Zespołu projektowego ds. realizacji inwestycji pn. Przebudowa  

                  drogi powiatowej 2303G na odcinku Rychnowy – Myszewko - Myszkowo 

 

Na podstawie art.33  i art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1445 z późn. zm.), zarządzam co następuje:  

 

§ 1. 

1. Powołuję Zespół projektowy ds. realizacji inwestycji pn. Przebudowa drogi 

powiatowej 2303G na odcinku Rychnowy – Myszewko – Myszkowo, w składzie:  

1) P. T. Rusinowicz – Zespół ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych, promocji 

i sportu w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim,  

2) P. G. Gola - Zespół ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych, promocji  

i sportu w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim,  

3) P. Roman Gaza  - inspektor ds. zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym 

w Nowym Dworze Gdańskim,  

4) P. A. Suszek – dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Nowym Dworze 

Gdańskim.  

2. Celem Zespołu projektowego jest przygotowanie wniosku o przyznanie pomocy wraz 

z załącznikami dla inwestycji pn. Przebudowa drogi powiatowej 2303G na odcinku 

Rychnowy – Myszewko – Myszkowo.  

3. Zakres odpowiedzialności poszczególnych członków Zespołu projektowego obejmuje:  

1) P. Tomasz Rusinowicz: 

a) przygotowanie wniosku o przyznanie pomocy; 

b) zaświadczenie wydawane przez Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego  

    określające liczbę mieszkańców sołectwa Myszewko (Myszewka i Myszkowa); 

c) dokument stwierdzający dostęp do terenów inwestycyjnych (Agropol Prima;  

    p. Zygmunt Sztabiński); 

d) dokument stwierdzający położenie obiektów publicznych w sołectwie (plac  

     zabaw, boisko sportowe, przystanki autobusowe); 

e) zaktualizowany plan odnowy miejscowości we współpracy z Gmina Nowy  

    Dwór Gdański wraz z wyciągiem ze Strategii Rozwoju Gminy Nowy Dwór  

    Gdański; 

f)  wyciąg ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania    

     przestrzennego Gminy Nowy Dwór Gdański; 

g) zaświadczenie o istniejącej sieci szkieletowej pasywnej infrastruktury  

    szerokopasmowego internetu na obszarze realizacji inwestycji; 

e) mapy i szkice sytuacyjne dotyczące umiejscowienia inwestycji. 



2) P. Andrzej Suszek: 

a) dokumentacja projektowa dostosowana do wymogów konkursu (wartość  

     kosztów kwalifikowanych około 4,5 mln złotych); 

b) kosztorys inwestorski; 

c) decyzja o pozwoleniu na budowę (lub zgłoszenie). 

3) P. Roman Gaza: 

a) zapewnienie zgodności dokumentacji projektowej i wniosku o przyznanie  

    pomocy z ustawą Prawo zamówień publicznych. 

4) P. Grzegorz Gola: 

a)  porozumienie pomiędzy Gminą Nowy Dwór Gdański i Powiatem  

     Nowodworskim w sprawie lokalnej infrastruktury drogowej w sołectwie  

     Myszewko; 

b) współpraca w zakresie przygotowania wniosku o przyznanie pomocy. 

 

§ 2. 

 

Powołany Zespół projektowy pracuje do czasu złożenia rozliczenia inwestycji pn. 

Przebudowa drogi powiatowej 2303G na odcinku Rychnowy – Myszewko - Myszkowo 

 

 

       § 3. 

Koordynację i monitorowanie zadań Zespołu projektowego powierzam Wicestaroście 

Nowodworskiemu.  

     § 4. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

 

   Starosta  

        (-)  

Zbigniew Ptak  

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE 

 

Decyzją Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 17 marca 2016 r. 

zlecono powołanie Zespołu projektowego ds. realizacji inwestycji pn. Przebudowa drogi 

powiatowej 2303G na odcinku Rychnowy – Myszewko – Myszkowo. W skład Zespołu 

postanowiono powołać pracowników merytorycznych do wskazanego powyżej zadania, 

wskazać im zakres zadań oraz określić osobę monitorującą i czasokres pracy tej komórki 

zadaniowej.  

Stworzenie Zespołu ułatwi pokonanie procedury i opracowania niezbędnych 

dokumentów do realizacji zamierzonej inwestycji.  

Mając na uwadze powyższe, podjęcie niniejszego zarządzenia jest zasadne.  

 

   Starosta  

        (-)  

Zbigniew Ptak  

 

 

 

 

 

 

 


