UCHWAŁA NR 168.14.2022
ZARZĄDU POWIATU W OPATOWIE
z dnia 31 stycznia 2022 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia osobie zastępującej p.o. kierownika Dziennego Domu „Senior WIGOR" w Opatowie
Na podstawie art. 32 ust. 1, art. 33 i art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 oraz z 2021 r. poz. 1038 i 1834), art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy o z
dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 i 1986), art. 52 ust. 2 ustawy z dnia
11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2269 i 2054
oraz z 2020 r. poz. 288 i 2320) uchwala się co następuję:

§ 1. Udziela się upoważnienia Pani Alicji Dziadowicz - Weselak na czas zastępowania p.o. kierownika
Dziennego Domu „Senior - WIGOR" w Opatowie w wypadku jego nieobecności, do działania
w imieniu Powiatu Opatowskiego:

I) przed instytucjami, urzędami, bankami i sądami, do składania oświadczeń woli w imieniu
Powiatu Opatowskiego w sprawach majątkowych, związanych z prowadzeniem bieżącej
działalności powiatu w zakresie Dziennego Domu „Senior - WIGOR", zawierania umów;
2) w zakresie czynności przewidzianych dla kierownika zamawiającego, w postępowaniach
o udzielenie zamówienia publicznego:
a) zatwierdzenia wniosków o udzielenie zamówienia,
b) zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia,
c) powoływania, odwoływania członków komisji przetargowych,
d) określania zakresu obowiązków poszczególnych członków komisji przetargowych,
e) przygotowania i zatwierdzania specyfikacji warunków zamówienia oraz opisu
przedmiotu zamówienia,
f) wyrażania zgody na wszczynanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
g) zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej oferty,
h) unieważnienia postępowań,
i) zawierania umów w sprawie udzielania zamówienia publicznego,
j) udzielania zamówień w trybie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo zamówień
publicznych.
§ 2. Upoważnienie, o którym mowa w § 1, dotyczy składnia oświadczeń woli jednoosobowo.
§ 3. Upoważnienie, o którym mowa w § 1, udziela się na czas pełnienia obowiązków osoby
zastępującej p.o. kierownika, jak również wygasa ono z chwilą cofnięcia upoważnienia albo
odwołania ze stanowiska.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się osobie zastępującej p.o. kierownika Dziennego Domu „Senior WIGOR" w Opatowie.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniepf^l.02.2022 r.
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