UCHWAŁA NR 116.9.2021
ZARZĄDU POWIATU W OPATOWIE
z dnia 10 lutego 2021 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia pełniącemu obowiązki dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych
w Opatowie

Na podstawie art. 32 ust. 1, art. 33 i art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 oraz z 2021 r. poz. 11), art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 r. oraz z 2020 r. poz. 1492 i 2275) oraz § 59 ust. 3
i § 68 ust. 1 Statutu Powiatu Opatowskiego (Dz. Urz. Woj. Święt. z 2018 r. poz. 3362, z 2019 r. poz. 533,
2030 i 3228 oraz z 2020 r. poz. 2038), uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Udziela się upoważnienia Panu Grzegorzowi Pietrzykowi - pełniącemu obowiązki dyrektora
Zarządu Dróg Powiatowych w Opatowie do działania w imieniu Powiatu Opatowskiego w zakresie
działalności administrowanej przez niego jednostki budżetowej, w tym do:

1) składania oświadczeń w jego imieniu o posiadanym prawie do dysponowania na cele budowlane
następującymi nieruchomościami:
a) będącą siedzibą jednostki, usytuowaną w Opatowie, przy ul. Lipowskiej 2, oznaczoną w ewidencji
gruntów jako działka Nr 274/6 o pow. 0,5587 ha zabudowaną budynkami administracyjno - biurowymi
dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Opatowie prowadzi KW
nr KI1T/00031216/7,

b) będącą bazą obwodu drogowego, usytuowaną w Smugach, gmina Wojciechowice, oznaczoną
w ewidencji gruntów jako działki Nr 39/4 o pow. 0,3400 ha oraz Nr 40/4 o pow. 0,6700 ha, dla której IV
Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Opatowie prowadzi KW nr KI1T/00039978/2,
c) oddanymi w trwały zarząd na mocy decyzji Zarządu Powiatu w Opatowie stanowiącymi drogi
powiatowe na terenie Powiatu Opatowskiego;

2) składania oświadczeń woli przed instytucjami, urzędami, bankami i sądami, w sprawach majątkowych,
związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu, zawierania umów również w zakresie
inwestycji;
3) czynności przewidzianych dla kierownika zamawiającego, w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, w szczególności do:
a)

zatwierdzania wniosków o udzielenia zamówienia,

b)

zatwierdzania trybu udzielania zamówienia,

c)

powoływania, odwoływania członków komisji przetargowych,

d)

określania zakresu obowiązków poszczególnych członków komisji przetargowych,

e)

zatwierdzania specyfikacji warunków zamówienia oraz opisu potrzeb i wymagań,

f)

wyrażania zgody na wszczynanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,

g)

zatwierdzania wyboru najkorzystniejszej oferty,

h)

unieważniania postępowań,

i)

zawierania umów w sprawie udzielenia zamówienia publicznego,

j) udzielania zamówień w trybie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych, co do zamówień
nie przekraczających kwoty 130 000 zł i sporządzenia w tym celu odpowiednich regulacji
wewnętrznych.
2.

Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy składania oświadczeń woli jednoosobowo.

3. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, udziela się na czas pełnienia obowiązków Dyrektora, jak
również wygasa ono z chwilą cofnięcia upoważnienia albo odwołania za stanowiska.
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§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się p.o. dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Opatowie.

§ 3.

Traci moc uchwała Nr 97.78.2017 Zarządu Powiatu w Opatowie z dnia 4 października 2017 r.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu w Opatowie:

Starosta Opatowski:

Tomasz Staniek

Wicestarosta:

Małgorzata Jalowska

Członkowie Zarządu:

Andrzej Gajek
Krzysztof Hajdukiewicz
Aneta Werońska
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