
ZARZĄDZENIE Nr 262/14
Burmistrza Miasta i Gminy Staszów

z dnia 23 grudnia 2014 roku

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania, obejmującego wykonanie:
- Zadania nr 1 pn.: „Wykonanie, urządzenie i wyposażenie placu zabaw dla dzieci za budynkiem OSP w 
Czajkowie Południowym -  sołectwo Czajków Południowy -  wykonanie utwardzenia terenu oraz zakup 
elementów wyposażenia”,
- Zadania nr 2 pn.: „Wykonanie placu zabaw i sceny z altaną przy świetlicy w Wiązownicy Kolonii -  so
łectwo Wiązownica Kolonia -  wykonanie utwardzenia terenu”,
- Zadanie nr 3 pn.: „Sporządzenie dokumentacji pod budowę placu zabaw oraz zakup i montaż częścio
wego wyposażenia placu zabaw' -  sołectwo Łukawica -  zakup elementów placu zabaw”,
- Zadanie nr 4 pn.: „Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno -  sportowe wokół Szkoły Podstawowej w Wi
śniowej”

Na podstawie art.33 ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz.U. z 2001 roku, Nr 142 poz. 1591 z póź. zm.) zarządzam co następuje:

§ I

Dla dokonania oceny stanu technicznego wykonanych robót na zadaniu, obejmującym wykonanie:
- Zadania nr I pn.: „Wykonanie, urządzenie i wyposażenie placu zabaw dla dzieci za budynkiem OSP w 
Czajkowie Południowym -  sołectwo Czajków Południowy -  wykonanie utwardzenia terenu oraz zakup 
elementów wyposażenia”,
- Zadania nr 2 pn.: „Wykonanie placu zabaw' i sceny z altaną przy świetlicy w Wiązownicy Kolonii -  so
łectwo Wiązownica Kolonia -  wykonanie utwardzenia terenu”,
- Zadanie nr 3 pn.: „Sporządzenie dokumentacji pod budowę placu zabaw oraz zakup i montaż częścio
wego wyposażenia placu zabaw -  sołectwo Łukawica -  zakup elementów placu zabaw”,
- Zadanie nr 4 pn.: „Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno -  sportowe wokół Szkoły Podstawowej w 
Wiśniowej”, powołuję Komisję w następującym składzie:

1. Przewodnicząca: Dorota Lipińska - Urząd Miasta i Gminy Staszów
2. Członek: Alicja Supa - Urząd Miasta i Gminy Staszów
3. Członek: Iwona Góral - Urząd Miasta i Gminy Staszów

w obecności:

1. Przedstawiciela Wykonawcy tj. Usługi Remontowo -  Budowlane, Zbigniew Dziuba, Koniemloty, ul. Szkolna 
31,28-200 Staszów.

przy udziale:
I. sołtysów miejscowości: Czajków Pld, Łukawica, Wiązownica Kolonia, Wiśniowa (odpowiednio dla 
poszczególnych zadań).

V 8 2

\1. Z czynności odbioru Komisja sporżądzi protokół określający szczegółowo przedmiot odbioru.
2. Czynności o jakich stanowi ust.l Komisja dokona z należytą starannością, wiedzą techniczną mając na 

względzie interes społeczny i gospodarczy Gminy Staszów.

§3

1. Termin rozpoczęcia pracy Komisji określonej w § I wyznaczam na dzień 29.12.2014r. o godz. 10°°.
2. Termin zakończenia pracy Komisji ustalam do dnia odbioru końcowego zadania.



*  i

Zobowiązuje się Wykonawcę do przygotowania dokumentacji niezbędnej do prawidłowego przeprowadzenia 
odbioru.

§5

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Inwestycji, Planowania Przestrzennego i 
Pozyskiwania Środków Finansowych

§4

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


