
ZARZĄDZENIE NR  33/2016 

STAROSTY NOWODWORSKIEGO  

z dnia 04 października 2016 r. 

 

w sprawie powołania komisji odbioru końcowego następujących zadań inwestycyjnych: 

1.  „Przebudowa drogi powiatowej nr 2413W Wojszczyce – Janowo – Nowy 

Modlin” 

2. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2422W Nasielsk - Strzegocin” 

3. „Przebudowa boiska sportowego wraz z przynależną infrastrukturą 

towarzyszącą przy Liceum Ogólnokształcącym im. Wojska Polskiego przy ul. 

Chemików 1 w Nowym Dworze Mazowieckim”.  

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 

o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814) zarządzam, co następuje : 

§ 1. Powołuję komisję w składzie: 

1) Paweł Calak   - Przewodniczący  Komisji; 

2) Dorota Dziedzic - Zuj - Członek Komisji; 

3) Paweł Marszałek  - Członek Komisji; 

4) Dariusz Łukasz                      -   Członek Komisji; 

 

§ 2. Zadaniem komisji jest przeprowadzenie odbioru końcowego zadań inwestycyjnych:  

1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2413W Wojszczyce – Janowo – Nowy Modlin” 

realizowanego na podstawie umowy nr IDP.273.23.2016 z dnia 21 czerwca 2016 r.  

2. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2422W Nasielsk - Strzegocin” realizowanego 

na podstawie umowy nr IDP.273.24.2016 z dnia 21 czerwca 2016 r.  

3. „Przebudowa boiska sportowego wraz z przynależną infrastrukturą towarzyszącą przy 

Liceum Ogólnokształcącym im. Wojska Polskiego przy ul. Chemików 1 w Nowym Dworze 

Mazowieckim” realizowanego na podstawie umowy nr IDP.273.17.2016 z dnia 

23 maja 2016 r.  

 

§ 3. Spotkania  Komisji  i  rozpoczęcie  czynności  związanych z odbiorem  zadań 

inwestycyjnych odbędą się: dla zadania ujętego w § 2 ust. 1  w dniu 10.10.2016 r. o godz. 

11.30 na przedmiotowej inwestycji; dla zadania ujętego w § 2 ust. 2  w dniu 11.10.2016 r. o 

godz. 10.00 na przedmiotowej inwestycji; dla zadania ujętego w § 2 ust. 3  w dniu 14.10.2016 

r. o godz. 14.00 na przedmiotowej inwestycji;  

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

       Starosta Nowodworski 

/-/ Magdalena Biernacka  


