
ZARZĄDZENIE NR 129/2021 
STAROSTY KŁODZKIEGO 

z dnia 26 października 2021 r. 

w sprawie powołania komisji do protokolarnego odbioru prac, zleconych umową: 
z dnia 26 czerwca 2021 r. Nr CRU/GK/184/2021 

„założenie inicjalnej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (baza danych GESUT), 
założenie bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie 

standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000  (BDOT 500), wraz z utworzeniem 
obiektów budowlanych trwale związanych z budynkami  (elementy bazy ewidencji gruntów i budynków) 

dla obszaru jednostki ewidencyjnej: 020802_1 Kłodzko – miasto w systemie teleinformatycznym 
Comarch-ERGO” 

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 920) i § 7 ust. 4 Uchwały Nr 157/2018 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 17 października 2018 r. 
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kłodzku zarządza się co następuje: 

§ 1. Powołuje się Komisję do protokolarnego odbioru prac wykonywanych na podstawie umowy z dnia 
26 czerwca 2021 r. Nr CRU/GK/184/2021 w składzie: 

1) Grzegorz Sikora – Przewodniczący Komisji, 

2) Barbara Niedziela – Członek Komisji, 

3) Michalina Rączkowska – Członek Komisji. 

§ 2. Komisja przystąpi do odbioru wykonanych prac w dniu 27 października 2021 r. 

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

  STAROSTA 
Maciej Awiżeń 
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