
ZARZĄDZENIE NR OrG.120.38.2021 
Wójta Gminy Zębowice z dnia 11 października 2021 roku 

w sprawie powołania stałej komisji do odbioru zadań inwestycyjnych i remontowych 
realizowanych przez Gminę Zębowice 

 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 i 4, art. 33. ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o  samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz.1372), oraz art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 
07  lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r., poz.1333) zarządzam, co 
następuje:  

§ 1 
 

1. Powołuję członków stałej komisji do odbioru zadań inwestycyjnych i remontowych, w 
szczególności do odbioru budowli, budynków, obiektów budowlanych obiektów 
liniowych i małej architektury realizowanych przez Gminę Zębowice: 

 
1) Zdzisław Szuba – przewodniczący komisji; 
2) Mariola Sekula – zastępca przewodniczącego komisji; 
3) Hubert Buczek – członek komisji; 
4) Joanna Fassa – członek komisji; 
5) Katarzyna Helios – Wieczorek – członek komisji; 
6) Anna Kurek – członek Komisji; 
7) Małgorzata Sawczuk – Wróbel – członek komisji; 
8) Maria Wróbel – członek komisji. 

2. Komisja wykonuje zadania w obecności przewodniczącego komisji lub zastępcy 
przewodniczącego oraz minimum dwóch członków komisji wskazanych w § 1 ust. 3 – 8 
przy udziale przedstawiciela Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru Budowlanego, jeśli 
jest wyznaczony. 

§ 2 
 

1. Zakres prac Komisji obejmuje w szczególności:  
1) odbiór końcowy przedmiotu umowy; 
2) odbiór usunięcia usterek stwierdzonych na odbiorze końcowym i przekazanie 

przedmiotu umowy do eksploatacji; 
3) przygotowanie danych do sporządzenia dowodu księgowego OT (przyjęcia środka 

trwałego). 
§ 3 

1. Traci moc: 
1) Zarządzenie nr OrG.120.37.2018 Wójta Gminy Zębowice z dnia 31 lipca 2018 roku 

w sprawie powołania gminnej komisji ds. odbioru zadań inwestycyjnych na terenie 
Gminy Zębowice. 

2) Zarządzenie nr OrG.120.27.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 22 lipca 2019 roku 
w sprawie uzupełnienia składu gminnej komisji ds. odbioru zadań inwestycyjnych 
na terenie Gminy Zębowice. 

§ 3 
 

Realizację postanowień zarządzenia powierzam przewodniczącemu komisji. 
 

§ 4 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
                                                                                   Waldemar Czaja 

                                                                                  Wójt Gminy Zębowice                                                                               


