
aARZ4DZENIE Nr.7ú.108

Burmistrza Miasta Jgdrzejowa

z dnia .(!!!.. kwietnia 2008 roku

w sprawie zmiany zarzqdzenia Nr 74108 z dnia 10 kwietnia 2008 r. dotyczqcej powolania
komisji do wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego na:
opracowanie zmiany studium uwarunkowan i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta i gminy Jgdrzejów przyjgtego uchwal4Nr IX/65199 Rady Miejskiej w Jgdrzejowie z dnia
15 maja 1999 r. naobszarze miasta i gminy Jgdrzejów, zgodnie z uchwal4NrXIUT4l0T Rady
Miejskiej w JEdrzejowie z dnia 28 czerwca2007 r.
oraz
opracowanie proj ektu miej scowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze
ograniczonym ul. Przemyslowq ul. Feliksa Przypkowskiego, ul. Partyzantów i poludniow4
granic4administracyjn4miasta Jgdrzejowa, zgodnie z uchwalqNr XXII/I50/08 Rady Miejskiej
w JEdrzejowie z dnia 3l stycznia 2008 r.

Na podstawie $ 21 pkt 1. Regulaminu Organizacyjnego UrzEdu Miejskiego w JEdrzejowie oraz
art. l9 ust. 2 ustawy z dnia29 stycznia2004 r. Prawo zamówieú publicznych (Dz. U. 22004 r.
Nr 1 9 poz.l7 7 z pó2. zm.) zarzqdzarn co nastEpuje:

$ 1
Zmienian sklad komisji powolanej 10 kwietnia 2008 r. w celu anal!7V zlo2onych ofert w trybie
przetargunieograniczonego w dniu I I kwietnia 2008 r. o godz. 10'u i wyboru najkorzystniejszej
oferty na opracowanie zmiany studium uwarunkowaú i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta i gminy JEdrzejów przyjgtego uchwal4Nr Iñ65199 Rady Miejskiej w
Jgdrzejowi e z dnia 15 maja 1999 r. na obszarze miasta i gminy JEdrzejów oraz opracowanie
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze ograniczonym ul.
Przemyslowq ul. Feliksa Przypkowskiego, ul. Partyzantów i poludniowqgranicq
administracyjn4 miasta JEdrzejowa, w ten sposób , iz w sklad komisji wchodzE

1. Przewodniczqcy Komisji - irrz. Dorota Bek - Inspektor w Wydziale
Zagospodarowania Przestrzennego

2. Czlonkowie - Marek BoryS - Inspektor w Wydziale
Zagospodarowania Przestrzennego

- mgr in2. Renata Bochenko - Inspektor w Wydziale
Inwestycji i Utrzymania Infrastruktury Technicznej

$ 2

Pozostale ustalenia zawarte w zarzqdzeniu Nr 74108 z dnia l0 kwietnia 2008 r. nie ulegaj4
zmianie.

$ 3

Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem podjpcia.

Burmistrz Jgdrzejowa

Wolskimgr


