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ZARZĄDZENIE nr OZ ..A. . .,.J&'.2016
STAROSTY POWIATU KOLSKIEGO

z dnia 07 lipca 2016 r.

w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji zadania pn. "Adaptacja pomieszczeń ZSTw Kole i BSw

Kole na potrzeby SOS-W w Kole"

Na podstawie art. 34 ust. 1 i 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

(t.j. Dz. U. z 2016 r, poz. 814) zarządzam co następuje:

§1

1. Powołuje się Zespół ds. realizacji zadania pn. "Adaptacja pomieszczeń ZST w Kole i BS w Kole na

potrzeby SOS-W w Kole" w następującym składzie:

1). Elżbieta Budzińska - Dyrektor SOS-W w Kole,

2). Marek Banaszewski - Wicestarosta Kolski,

3). Dariusz Kupiński - Dyrektor Bursy Szkolnej w Kole,

4). Tomasz Mikusik - Dyrektor ZSTw Kole,

5). Zbigniew Turkowski - Kierownik Gospodarczy ZSTw Kole,

6). Dorota Szkudlarek -Inspektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu,

7). Artur Szafrański - Kierownik Referatu ds. Inwestycji i Zamówień Publicznych.

2. Przewodniczącym Zespołu zostaje Pani Elżbieta Budzińska Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno -

Wychowawczego w Kole.

3. W razie potrzeby w pracach Zespołu, oprócz jego członków mogą uczestniczyć inne osoby

wskazane przez Przewodniczącego Zespołu.

§2

1. Zespół współpracować będzie w zakresie adaptacji pomieszczeń Zespołu Szkół Technicznych w

Kole i Bursy Szkolnej w Kole na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Kole.

2. Do zadań Zespołu należy:

a) czynny udział w przygotowaniu dokumentów będących podstawą realizacji zadania,

b) weryfikacja dokumentów projektowych pod kątem ich zasadności do dalszej realizacji,

c) opiniowanie opracowanych rozwiązań,

d) realizacja innych czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania.

§3

1. Zespół rozpoczyna pracę z dniem powołania.



2. Zespół zakończy prace z dniem oddania obiektów SOS-W w Kole do użytkowania.

§4

Upoważnia się przewodniczącego Zespołu do zasięgnięcia opinii ekspertów w koniecznych

przypadkach.

§5

Zobowiązuję wszystkich kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych tj. ZST w Kole, Bursy

Szkolnej w Kole i SOS-W w Kole oraz naczelników i pracowników Starostwa Powiatowego w Kole do

współpracy i udzielania pomocy członkom Zespołu, w tym do udzielania informacji w sprawach

dotyczących ich właściwości merytorycznej.

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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