
ZARZ1\DZENIE Nr 4112017 
WOJTA GMINY SOCHOCIN 

z dnia 22 wrzesnia 2017 r. 

w sprawie: powolania Komisji do przeprowadzenia odbioru zadania pn.: "Poprawa jakosci 

powietrza na terenie Gminy Sochocin - ograniczenie emisji zanieczyszczen poprzez modernizacjcr 

kotlowni - etap I". 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz~dzie gminnym 

(Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.), zarz~dzam, co nastt(puje: 

§ 1. 1. Poworujt( Komisjy w sk!adzie: 

1) Jan Za!ycki - Przewodnicz~cy Komisj i 

2) Dariusz Wisniewski - Cz!onek Komisji 


3) Barbara Socko-Ruszkowska - Cz!onek Komisji 


4) Katarzyna Koper - Cz!onek Komisji 


§ 2. Zadaniem Komisji jest przeprowadzenie odbioru dostawy i montazu kotl6w grzewczych 

w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Sochocin zrealizowanych w ramach zadania 

pn.: "Poprawa jakosci powietrza na terenie Gminy Sochocin - ograniczenie emisji zanieczyszczen 

poprzez modemizacjy kotlowni - etap I". 

§ 3. Szczeg6!owe zasady prac Komisji oraz zakres obowi~zk6w okrdla regulamin 

w brzmieniu za!~cznika, stanowi~cy integraln~ czt(sc zarz~dzenia. 

§ 4. Zarz~dzenie wchodzi w Zycie z dniem podpisania. 

wo¥1 
Andrze~wski
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Sporz<jdzH: 

data: 10. op z.q;1.1
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Zal1!cznik do ZarZ1!dzenia Nr 41/2017 

W6jta Gminy Sochocin 

z dnia 22 wrzesnia 2017 r. 

Regulamin pracy 


Komisji do przeprowadzenia odbioru zadania pn.: ,'poprawa jakosci powietrza na terenie 


Gminy Sochocin - ograniczenie emisji zanieczyszczen poprzez modernizacj~ kotlowni - etap I" 


1. 	 Komisja dziala w skladzie czteroosobowym jako organ kolegialny w oparciu 0 obowi1!zuj1!ce 

przepisy prawne. 

2. 	 Komisja dokonuje odbioru wykonania dostawy zgodni z umow1!. 

3. 	 Pracami Komisji kieruje Przewodnicz1!cy, kt6ry jest odpowiedzialny za sprawn1! i merytoryczn1! 

pracy komisj i. 

4. Do podstawowych czynnosci Przewodnicz1!cego naleZy: 


1) Czuwanie nad prawidlowym przebiegiem prac Komisji, 


2) Ustalenie form i harmonogramu prac Komisji, 


3) Prowadzenie posiedzen Komisji. 


5. 	 Kaidy czlonek Komisji kieruje Sly dobr1! Wlar1! posiadan1! wiedz1! oraz ocen1! jakosci 

wykonanych prac. 

6. 	 Z czynnosci odbioru sporz1!dza siy protok61 zawieraj1!cy wsze1kie ustalenia dokonane w czasie 

odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniycie wad stwierdzonych przy odbiorze. 

7. 	 Komisja w swojej pracy moze siy posilkowac opiniami ekspert6w specjalnie w tym celu 

powolanych przez W 6jta. 

8. 	 Dla waznosci dokonania odbioru w pracach Komisj i musi wzi1!c udzial co najmniej trzech jej 

czlonk6w. 

9. 	 Po zakonczeniu czynnosci odbiorowych, protok61 podpisuj1! wszyscy Czlonkowie Komisji 

uczestnicz1!cy w jej pracach. 

10. Protok61 odbioru podpisuj1! r6wniez przedstawicie1e wykonawc6w oraz wlasciciele budynk6w 

mieszkalnych. 


