Zarządzenie Nr 1100/2019
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 09 grudnia 2019 roku

w sprawie: powołania Zespołu zadaniowego ds. realizacji inwestycji drogowej pn. „Budowa
ulicy Parcele na odcinku od skrzyżowania z ulicami: Św. Huberta i bł bpa Leona
Wetmańskiego od 1+330 do 2+100 km wraz z brakującą infrastrukturą w Płocku –
etap I” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ulicy Parcele wraz z
brakującą infrastrukturą”.

Na podstawie § 10 ust. 1 w związku z § 8 ust. 2 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta
Płocka, nadanego Zarządzeniem Nr 150/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 grudnia 2018
roku w sprawie nadania Urzędowi Miasta Płocka Regulaminu Organizacyjnego, zmienionego
zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka: Nr 190/2019 z dnia 14 stycznia 2019 roku, Nr
278/2019 z dnia 5 lutego 2019 roku, Nr 562/2019 z dnia 27 maja 2019 roku, Nr 818/2019 z
dnia 2 września 2019 roku, Nr 839/2019 z dnia 13 września 219 roku i Nr 993/2019 z dnia 31
października 2019 roku zarządzam, co następuje:

§1
1. Powołuję Zespół zadaniowy ds. realizacji inwestycji drogowej pn. „Budowa ulicy Parcele na
odcinku od skrzyżowania z ulicami: Św. Huberta i bł bpa Leona Wetmańskiego od 1+330 do
2+100 km wraz z brakującą infrastrukturą w Płocku – etap I” w ramach zadania
inwestycyjnego pn.: „Budowa ulicy Parcele wraz z brakującą infrastrukturą” złożony z
pracowników komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Płocka (dalej: „Zespół”).
2. Prowadzenie Inwestycji powierzam Wydziałowi Inwestycji i Remontów, który realizuje
Inwestycję przy pomocy Zespołu.
3. Zakres Inwestycji: „Budowa ulicy Parcele na odcinku od skrzyżowania z ulicami: Św.
Huberta i bł bpa Leona Wetmańskiego od 1+330 do 2+100 km wraz z brakującą
infrastrukturą w Płocku – etap I” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ulicy
Parcele wraz z brakującą infrastrukturą”.

§2
1. Zadaniem Zespołu jest prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem i realizacją
Inwestycji, w tym, w szczególności:
1) przygotowanie materiałów, dokumentów i informacji niezbędnych do ogłoszenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz udział w procedurze udzielenia
zamówienia na roboty budowlane, nadzory, badania laboratoryjne i inne zamówienia
właściwe ze względu na przedmiot i charakter Inwestycji,

2) współpraca z podmiotami zewnętrznymi, w tym biurami projektowymi, wykonawcami,
instytucjami i innymi podmiotami na etapie przygotowania i realizacji Inwestycji,
3) realizacja i nadzorowanie Inwestycji w zakresie wynikającym z obowiązków inwestora
bezpośredniego,
4) udział w rozliczeniach finansowych Inwestycji.

§3
1. W skład Zespołu wchodzą:
1)

Andrzej Niedbała - Dyrektor Wydziału Inwestycji i Remontów UMP – Przewodniczący
Zespołu

2)

Grażyna Kępczyńska – Zastępca Dyrektora Wydziału Inwestycji i Remontów UMP –
Zastępca Przewodniczącego Zespołu

3)

Członkowie Zespołu:

4)

a)

Grażyna Piaskowska – Główny Specjalista w Wydziale Inwestycji i Remontów UMP

b)

Małgorzata Piecka – Inspektor w Wydziale Inwestycji i Remontów UMP

c)

Anna Koperska – Inspektor w Wydziale Zamówień Publicznych UMP

d)

Justyna Smolińska – Główny Specjalista – Ogrodnik Miasta – Koordynator
w Wydziale Kształtowania Środowiska UMP

Członkowie Zespołu – Inspektorzy nadzoru inwestorskiego:
a) Janusz Krzemiński - Inspektor w Wydziale Inwestycji i Remontów UMP (branża
drogowa)
b) Damian Jóźwiak - Inspektor w Wydziale Inwestycji i Remontów UMP (branża
sanitarna)
c)

Sylwester Statkiewicz - Podinspektor w Wydziale Inwestycji i Remontów UMP
(branża elektryczna)

2. Nadzór nad pracami Zespołu pełni Przewodniczący Zespołu. Przewodniczący może
powierzyć poszczególnym członkom Zespołu wykonanie określonych czynności
niezbędnych do realizacji zadań Zespołu.
3. Do zadań Zastępcy Przewodniczącego
realizacją Inwestycji i prac Zespołu.
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4.

Podstawowe obowiązki członków Zespołu to aktywny udział w spotkaniach Zespołu, w
tworzeniu materiałów oraz dokumentów służących realizacji Inwestycji, w tym dotyczących
realizacji zadań określonych w §2 Zarządzenia, podejmowanie wiążących ustaleń oraz
przestrzeganie dyscypliny uczestnictwa w pracach Zespołu. Dodatkowo Członkowie
Zespołu – Inspektorzy nadzoru inwestorskiego, realizują obowiązki wynikające z pełnienia
funkcji inspektora nadzoru, określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 1186).

5.

Do udziału w pracach Zespołu mogą
organizacyjnych Urzędu Miasta Płocka.

6.

W pracach Zespołu mogą brać udział projektanci opracowujący dokumentację,
przedstawiciele organów administracji samorządowej i rządowej oraz instytucji
zainteresowanych przedsięwzięciem inwestycyjnym, a także eksperci oraz inne osoby,
których udział, ze względu na przedmiot projektu i zakres działalności Zespołu jest
uzasadniony.
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§4
Zobowiązuje się osoby kierujące komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Płocka do współpracy z Zespołem w sprawach objętych zakresem działania Zespołu.

§5
Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka ds.
Rozwoju i Inwestycji.

§6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka

/-/ Andrzej Nowakowski

