ZARZĄDZENIE NR SP.0050.2.145.2011
PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA
z dnia 8 kwietnia 2011 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Określenie granic i powierzchni
nieruchomości, które przeszły na własność Skarbu Państwa lub własność jednostki samorządu
terytorialnego w część zajętej pod drogi publiczne – w trybie art. 73 ustawy z dnia
13 października 1998 r. – przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną
(Dz. U. nr 133 poz. 872 z późn. zm.) i z innych tytułów oraz w przypadkach uzasadnionych,
poprzedzenie tych pomiarów rozgraniczeniem bądź wznowieniem punktów granicznych ze
wskazaniem granic lub sporządzenie opisu nieruchomości na terenie miasta Ruda Śląska”

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j. t.
Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 21 ust. 1, art. 20 ust. 2 w zw.
z

art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j. t.

Dz. U.

z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn.zm.)

zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Powołać Komisję Przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania
o

udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Określenie granic i powierzchni

nieruchomości, które przeszły na własność Skarbu Państwa lub własność jednostki samorządu
terytorialnego w część zajętej pod drogi publiczne – w trybie art. 73 ustawy z dnia
13 października 1998 r. – przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną
(Dz. U. nr 133 poz. 872 z późn. zm.) i z innych tytułów oraz w przypadkach uzasadnionych,
poprzedzenie tych pomiarów rozgraniczeniem bądź wznowieniem punktów granicznych ze
wskazaniem granic lub sporządzenie opisu nieruchomości na terenie miasta Ruda Śląska”
w składzie, który określa załącznik do niniejszego Zarządzenia.
2. Organizację, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków komisji przetargowej
określa Regulamin Udzielania Zamówień Publicznych obowiązujący w Urzędzie Miejskim w Rudzie
Śląskiej, stanowiący Załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr PC.ORG.0151127/08 z dnia 06.10.2008 r. z późniejszymi zmianami.
§ 2. Upoważnić Komisję Przetargową do dokonywania zmian w treści specyfikacji istotnych
Warunków zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.
§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzyć Naczelnikowi Wydziału Zamówień Publicznych.
§ 4. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia pełni Z-ca Prezydenta Miasta ds.

gospodarki

nieruchomościami.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PREZYDENT MIASTA
Grażyna Dziedzic

Załącznik do Zarządzenia
Nr SP.0050.2.145.2011
Prezydenta Miasta Ruda Śląska
z dnia 8 kwietnia 2011 r.

SKŁAD KOMISJI PRZETARGOWEJ

powołanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na:

Określenie granic i powierzchni nieruchomości, które przeszły na własność Skarbu Państwa
lub własność jednostki samorządu terytorialnego w część zajętej pod drogi publiczne – w trybie
art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – przepisy wprowadzające ustawy reformujące
administrację publiczną (Dz. U. nr 133 poz. 872 z późn. zm.) i z innych tytułów oraz
w przypadkach
wznowieniem

uzasadnionych,
punktów
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granicznych

ze
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pomiarów

wskazaniem

granic

rozgraniczeniem
lub

sporządzenie

bądź
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nieruchomości na terenie miasta Ruda Śląska

(Nr sprawy – AP. 271.29.2011)

imię i nazwisko

stanowisko służbowe

funkcja w Komisji

1. Grzegorz Soluch

Naczelnik

Przewodniczący

Wydziału Zamówień Publicznych

2. Renata Krusz

3. Mariusz Młynarski

Zastępca Naczelnika

Zastępca

Wydziału Dróg i Mostów

Przewodniczącego

Główny Specjalista

Członek

Wydziału Dróg i Mostów

4. Aurelia Dziewita

Inspektor

Członek

Wydział Dróg i Mostów

5. Halina Losa

Podinspektor

Członek

Wydział Dróg i Mostów

6. Marta Paprocka

Inspektor

Sekretarz Komisji

Wydziału Zamówień Publicznych
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