Zarządzenie Nr 110/11
Starosty Sławieńskiego
z dnia 7 grudnia 2011 r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru prac geodezyjnych i
kartograficznych polegających na „sporządzeniu numerycznego opracowania
treści mapy zasadniczej dla jednostki ewidencyjnej Postomino oraz jednostki
ewidencyjnej Darłowo-obszar wiejski i implementacji wynikowych opracowań do
bazy danych systemu EWID 2007 v 7.8”
Na podstawie §6 Regulaminu odbioru opracowań geodezyjnych i kartograficznych
zleconych przez Starostę, a wykonywanych przez podmioty zewnętrzne, a także §8
umowy nr 71/11 zawartej w dniu 16 sierpnia 2011 r. w Sławnie oraz umowy 94/11
zawartej w dniu 3 października w Sławnie na sporządzenie numerycznego
opracowania treści mapy zasadniczej dla jednostki ewidencyjnej Postomino oraz
jednostki ewidencyjnej Darłowo-obszar wiejski i

implementacji wynikowych

opracowań do bazy danych systemu EWID 2007 v 7.8 pomiędzy Starostwem
Powiatowym w Sławnie – Zamawiającym, a FOTOKART Sp. Z o. o. ul. Cyryla i
Metodego 9a, 71-541 Sczecin – Wykonawcą, zarządzam co następuje:
§1. Powołuje się komisję do przeprowadzenia odbioru końcowego pracy geodezyjnokartograficznej w składzie:
1) Przewodniczący:

Izabela

Bonk

–

Geodeta

Powiatowy

w

Starostwie

Powiatowym w Sławnie,
2) Członkowie Komisji:
− Romuald Wawiórka – Zastępca Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii,
Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.
− Joanna Białkowska – Kierownik Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej,
− Irena Stenka – Przewodniczący Zespołu Uzgadniania Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej

− Joanna Myślak – Inspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i
Gospodarki Nieruchomościami
§2. Zezwala się, by odbioru prac dokonała komisja składzie, co najmniej

3

osobowym spośród osób powołanych w jej skład, przy czym uczestnictwo
Przewodniczącego Komisji jest obligatoryjne.

§3. Do zadań komisji należy:
1) Kontrola poprawności wykonania zleconej pracy o której mowa w niniejszym
zarządzeniu
2) Przeprowadzenie odbioru wykonanych prac
3) Sporządzenie protokołu z czynności odbioru pracy geodezyjnej,

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta Sławieński
(-) Wojciech Wiśniowski

Uzasadnienie

Termin realizacji zawartych umów 71/11 i 94/11 upływa 31.11.2011 i 15.12.2011.
Regulamin odbioru prac geodezyjnych i kartograficznych (zarządzenie Starosty
Sławieńskiego 30/10) przewiduje powołanie komisji do odbioru wykonanych prac.
Ponieważ obie umowy realizuje ten sam wykonawca, wyłoniony w drodze przetargu
nieograniczonego, a termin ich realizacji jest zbliżony stosownym jest powołanie
jednej komisji do odbioru prac przewidzianych w dwóch umowach.

