
ZARZĄDZENIE Nr   70/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Staszów

z dnia 06 maja 2019 roku

w sprawie powołania Komisji ds. przeglądu gwarancyjnego zadania pn:   „Rozbudowa istniejącej wiaty pod 
imprezy plenerowe na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 198 w Czajkowie Południowym"
oraz zadania pn:  „Rozbudowa istniejącej wiaty pod imprezy plenerowe na działce oznaczonej w ewidencji 
gruntów nr 198 w Czajkowie Południowym - roboty budowlane związane ze zmianą decyzji pozwolenia na 
rozbudowę"
 

       Na podstawie art.33 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
( tekst jednolity: Dz.U.2019.506 ) zarządzam co następuje:
  

§ 1.
Dla dokonania przeglądu gwarancyjnego wykonanych robót na zadaniu pn.: „Rozbudowa istniejącej wiaty 
pod imprezy plenerowe na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 198 w Czajkowie Południowym"
oraz zadania pn:  „Rozbudowa istniejącej wiaty pod imprezy plenerowe na działce oznaczonej w ewidencji 
gruntów nr 198 w Czajkowie Południowym - roboty budowlane związane ze zmianą decyzji pozwolenia na 
rozbudowę", powołuję Komisję w następującym składzie:

1. Przewodniczący: Grzegorz Klimek   -   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 robót tj:  Przedsiębiorstwo Budowlane „POLBUD” Tomasz Darowski

                                                              Kłoda, ul. Długa 60, 28-236 Rytwiany

przy udziale:
1. Prezesa OSP – Mirosława Bernysia zam. Czajków Południowy 128, 28-200 Staszów

§ 2.
1. Z czynności przeglądu Komisja sporządzi protokół określający szczegółowo przedmiot przeglądu oraz 
    wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione podczas przeglądu.
2. Czynności o jakich stanowi ust.1 Komisja dokona z należytą starannością, wiedzą techniczną mając na
    względzie interes społeczny i gospodarczy Gminy Staszów.

§ 3.
1. Termin rozpoczęcia pracy Komisji wyznaczam na dzień  15.05.2019 roku o godz.13 00

2. Termin zakończenia pracy Komisji ustalam do dnia zakończenia prac.
 

§ 4.
Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Inwestycji i Planowania Przestrzennego. 

§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
                                                                                                                                                    

                                                                                                              Z up. Burmistrza
                                                                                                               dr Ewa Kondek
                                                                                                      Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy


