
Zarządzenie Nr 814/2019

Prezydenta Miasta Płocka

z dnia 30 sierpnia 2019 roku 

w sprawie: powołania Zespołu zadaniowego ds. realizacji inwestycji pn.: "Rozbudowa drogi

powiatowej nr 5220W ulicy Grabówka i ulicy Korczaka w Płocku",  realizowanej  w

ramach Budżetu Miasta Płocka. 

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 Zarządzeniem Nr 190/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 stycznia 2019
roku,  Zarządzeniem Nr  278/2019 Prezydenta  Miasta  Płocka  z  dnia  5  lutego 2019 roku,
Zarządzeniem Nr 562/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 maja 2019 roku zarządzam,
co następuje:

 §1
1. Powołuję Zespół zadaniowy ds. realizacji inwestycji pn. "Rozbudowa drogi powiatowej

nr 5220W ulicy Grabówka i ulicy Korczaka w Płocku" (dalej: "Inwestycja"), złożony
z  pracowników  komórek  organizacyjnych  Urzędu  Miasta  Płocka  i  miejskich  jednostek
organizacyjnych (dalej: „Zespół”).

2. Prowadzenie Inwestycji powierzam Miejskiemu Zarządowi Dróg w Płocku, które realizuje
Inwestycję przy pomocy Zespołu.

3. Zakres Inwestycji:
1) rozbudowa  ulicy  Grabówka  w  zakresie:  budowy  ścieżki  rowerowej  dwukierunkowej  o

nawierzchni bitumicznej, chodnika, oświetlenia ulicznego i odtworzenia nawierzchni jezdni
od skrzyżowania z ul. ks. Niedzielaka do ul. Korczaka z kładką przejazdową dla rowerów
przez rzekę Rosicę, poprawy geometrii skrzyżowań z ul. Gościniec i z ul. ks. Niedzielaka,
budowy kanalizacji deszczowej wzdłuż zabudowanego odcinka ulicy Grabówka,

2) rozbudowa  ulicy  Korczaka  w  zakresie:  budowy  ścieżki  rowerowej  dwukierunkowej  o
nawierzchni  bitumicznej  od  kładki  przejazdowej  na  rzece  Rosicy  do  ul.  Zarzecznej,
usunięcia kolizji teletechnicznych, dostosowania istniejącego chodnika do wybudowanej
ścieżki rowerowej. 

 §2
1. Zadaniem Zespołu jest prowadzenie i nadzorowanie 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  oraz
nadzorowanie udzielonego zamówienia,

2) udział w rozliczaniu finansowym i rzeczowym Inwestycji.



3) współpraca z podmiotami zewnętrznymi, w tym biurami projektowymi, wykonawcami,
instytucjami i innymi podmiotami na etapie przygotowania i realizacji Inwestycji,

4) realizacja i nadzorowanie Inwestycji w zakresie wynikającym z obowiązków inwestora
bezpośredniego.

§3
1. W skład Zespołu wchodzą:

1) Jacek  Terebus  -  Zastępca  Prezydenta  Miasta  Płocka  ds.  Rozwoju  i  Inwestycji  –
Przewodniczący Zespołu

1) Tomasz  Żulewski  –  Dyrektor  Miejskiego  Zarządu  Dróg  w  Płocku  –  Zastępca
Przewodniczącego Zespołu

2) Członkowie Zespołu:

a) Izabela Cijarska – Główny Specjalista MZD Płock,
b) Radosław Kucharski – Starszy Specjalista MZD Płock,
c) Magdalena Śmigielska - Główny Specjalista MZD Płock,
d) Katarzyna Kiełpińska – Starszy Inspektor MZD Płock,
e) Elżbieta Kwestarz – Główny Specjalista Wydział Zamówień Publicznych UMP.

3) Członkowie Zespołu – Inspektorzy nadzoru inwestorskiego:

a) Roman Szóstak - Miejski Zarząd Dróg w Płocku (branża drogowa),
b) Zdzisław Kempczyński – Wydział Inwestycji Strategicznych UMP (branża sanitarna)
c) Czesław Panek - Miejski Zarząd Dróg w Płocku (branża elektryczna)
d) Agata Kozłowska - Miejski Zarząd Dróg w Płocku (branża mostowa) .

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 należy koordynowanie prac związanych z realizacją
Inwestycji i prac Zespołu.

4. Podstawowe obowiązki członków Zespołu to aktywny udział w spotkaniach Zespołu, w
tworzeniu  materiałów  oraz  dokumentów  służących  realizacji  Inwestycji,  w  tym  w
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.

5. Do  udziału  w  pracach  Zespołu  mogą  być  włączani  pracownicy  innych  komórek
organizacyjnych Urzędu Miasta Płocka oraz miejskich jednostek organizacyjnych.

6. W  pracach  Zespołu  mogą  brać  udział  projektanci  opracowujący  koncepcje  i
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.



§4
Zobowiązuje  się  osoby  kierujące  komórkami  organizacyjnymi  Urzędu Miasta  Płocka oraz
jednostkami organizacyjnymi 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  i  obowiązuje  w  okresie  realizacji
Inwestycji, tj. do zakończenia okresu gwarancji i rękojmi.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Andrzej Nowakowski


