
Zarządzenie  Nr 46/2022 
Starosty Kieleckiego 

z dnia 22 marca 2022 r.  
 

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn. „Wykonanie pracy geodezyjnej polegającej 
na sporządzeniu dokumentacji geodezyjno-prawnej, służącej do uregulowania w trybie ustawy z dnia 
13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. 
Nr 133, poz. 872 z późn. zm.) własności gruntów zajętych pod drogę publiczną Nr 0023T p/n: 
„Chmielnik - Zrecze Małe - Rzeszutki - Zagrody - Janowice Raczyckie - Maciejowice - Wólka Bosowska 
- Ruda”, znajdującą się do dnia 31.12.1998 we władaniu Skarbu Państwa na odcinku przebiegającym 
przez obręb ewidencyjny: 0025 Zrecze Chałupczańskie oraz 0027 Zrecze Małe, w gminie Chmielnik – 
obszar wiejski. ’’. Na podstawie § 10 ust. 1 pkt 7 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa 
Powiatowego w Kielcach przyjętego uchwałą Nr 122/160/2020 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 23 
czerwca 2020 r. oraz § 8 „Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym  w 
Kielcach” przyjętego uchwałą Nr 171/19/2021 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 20 stycznia 2021 r. 
zarządzam, co następuje: 

§ 1 
Powołuję Komisję w składzie: 
1. Ewa Kiniorska – Przewodniczący Komisji 
2. Wiktor Kruk– Sekretarz Komisji 
3. Sylwia Wojciechowska – Borek  – członek Komisji 
4. Paweł Kowalczyk – członek Komisji 
5. Karolina Sideł – członek Komisji 
 
w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
podstawowym pn. „Wykonanie pracy geodezyjnej polegającej na sporządzeniu dokumentacji 
geodezyjno-prawnej, służącej do uregulowania w trybie ustawy z dnia 13 października 1998 r. - 
Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. 
zm.) własności gruntów zajętych pod drogę publiczną Nr 0023T p/n: „Chmielnik - Zrecze Małe - 
Rzeszutki - Zagrody - Janowice Raczyckie - Maciejowice - Wólka Bosowska - Ruda”, znajdującą się do 
dnia 31.12.1998 we władaniu Skarbu Państwa na odcinku przebiegającym przez obręb ewidencyjny: 
0025 Zrecze Chałupczańskie oraz 0027 Zrecze Małe, w gminie Chmielnik – obszar wiejski.’’.  

§ 2 
 
Szczegółowy zakres obowiązków Komisji określa § 8 „Regulaminu udzielania zamówień publicznych w 
Starostwie Powiatowym w Kielcach”. 

§ 3 
 
Wykonanie Zarządzenia powierza się członkom Komisji. 
 

§ 4 
 
Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia sprawuje Wicestarosta. 

 
 

§ 5 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

 STAROSTA 
             Mirosław Gębski  


