ZARZĄDZENIE NR 73.2021
STAROSTY OPATOWSKIEGO
z dnia 16 listopada 2021 r.
o zmianie zarządzenia w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbiorów częściowych i odbioru
końcowego robót budowlanych

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r.
poz. 920, z późn. zm.) oraz § 14 ust. 3 pkt 2 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego
w Opatowie stanowiącego załącznik do uchwały Nr 27.77.2019 Zarządu Powiatu w Opatowie z dnia 15 maja
2019 r., zmienionej uchwałą Nr 81.78.2020 Zarządu Powiatu z dnia 17 czerwca 2020 r., uchwałą
Nr 104.138.2020 z dnia 20 listopada 2020 r., uchwałą Nr 106.141.2020 z dnia 30 listopada 2020 r., uchwałą
Nr 128.31.2021 z dnia 5 maja 2021 r., uchwałą Nr 153.94.2021 z dnia 8 listopada 2021 r., oraz § 15 umowy Wi
ll.273.22.2021 z dnia 18.08.2021 r. zarządza się, co następuje:
§ 1. W zarządzeniu nr 57.2021 Starosty Opatowskiego z dnia 3 września 2021 r. w sprawie powołania
Komisji do przeprowadzenia odbiorów częściowych i odbioru końcowego robót budowlanych, wprowadza się
następującą zmianę:
1) § 1 ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) Anna Miśkiewicz - członek Komisji,"..
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Uzasadnienie
Art. 34 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym, Starosta organizuje prace zarządu powiatu i starostwa
powiatowego,
kieruje
bieżącymi
sprawami
oraz
reprezentuje
powiat
na
zewnątrz.
§ 14 ust. 3 pkt 2 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Opatowie, Starosta jako kierownik
starostwa ma uprawnienia do wydawania zarządzeń, poleceń służbowych i upoważnień.
W związku ze zmianą wprowadzoną Aneksem nr 1 na roboty budowlane z ramienia Zamawiającego osobą
do kontaktu jest Anna Miśkiewicz. Uznaje się zasadne zmianę osoby wchodzącej w skład komisji za realizację
zadania z ramienia Zamawiającego z uwagi na bezpośrednie zaangażowanie w proces inwestycyjny.
Opracował: Wydział Inwestycji i Rozwoju Powiatu (AM)
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