
ZARZĄDZENIE  Nr 54/16 

WÓJTA GMINY GNOJNO  

z dnia 19 października 2016 r. 

w sprawie powołania Komisji do dokonania odbioru końcowego robót budowlanych 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 

z 2016 r., poz. 446 ze zm.) zarządzam, co następuje: 

§ 1.1. Powołuję Komisję do dokonania odbioru końcowego robót budowlanych dla realizowanych zadań pn.: 

1) „Przebudowa drogi gminnej na działce ew. nr 382 i 384 w msc. Janowice Raczyckie od km 0+000 do km 

0+150”; 

2) „Przebudowa drogi gminnej Wola Zofiowska - Zofiówka położonej na działkach nr ew. 251 i 255 od km 

0+000 do km 0+680”; 

3) „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonej na dz. nr ew. 29 w  miejscowości Pożogi”; 

4) „Utwardzenie placu na działce o nr ewidencyjnym 64 w miejscowości Janowice Raczyckie”; 

5) „Przebudowa drogi gminnej na działce ew. nr 290 w miejscowości Zagrody”; 

6) „Przebudowa drogi gminnej na działce nr ew. 419 w msc. Pożogi od km 0+000 do km 0+250”; 

7) „Przebudowa dróg wewnętrznych na działkach nr ew. 260 i 386 w msc. Pożogi” . 

2. Ustalam następujący skład Komisji: 

1) Sebastian Kiciński - Przewodniczący; 

2) Bożena Wawszczyk - Sekretarz; 

3) Maria Skwark - Członek; 

przy udziale radnych: Agata Segda, Wincenty Krawczyk, Marian Okraj  

oraz sołtysów: Chmielewski Ryszard, Janina Stachowicz, Renata Korcipa, Renata Kostur  
dla zadań realizowanych w obszarze ich obrębów i sołectw. 

3. Przewodniczący kieruje pracami Komisji, Sekretarz prowadzi dokumentację z przeprowadzonego odbioru 

końcowego robót budowlanych. 

§ 2. Odbiór odbędzie się w dniu 25 października 2016 r., początek godz. 10:00. 

§ 3. Komisja zobowiązana jest do zapoznania się z dokumentacją techniczno - wykonawczą odbieranego za-

dania, umową zawartą z wykonawcą oraz dokonać odbioru w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi w tym 

zakresie. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 WÓJT 

Zbigniew Janik  
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