
 
UCHWAŁA NR XXIX/19/11 

 
ZARZĄDU POWIATU W OTWOCKU 

z dnia 7 kwietnia 2011 r.  
 
 

w sprawie udzielenia upowaŜnienia  Pani Bogumile Więckowskiej  – Przewodniczącej 
Zarządu Powiatu w Otwocku do przygotowania i przeprowadzenia postępowania                

o udzielenie zamówienia publicznego 
 

 
 Na podstawie art. 32 ust.1 i 48 ust. 2 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) oraz art.18 ust. 2 
ustawy z dnia 29 stycznia  2004 r. - Prawo zamówień publicznych r. (tekst jedn. Dz. U.                 
z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. Udziela się upowaŜnienia Pani Bogumile Więckowskiej – Przewodniczącej 
Zarządu Powiatu w Otwocku  do podpisywania dokumentów związanych z przygotowaniem  
i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w szczególności: 
wniosku o rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne, ogłoszenia o zamówieniu, 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub zaproszenia do negocjacji, odpowiedzi                  
na pytania, wezwań do wyjaśnień treści oferty, wezwań do uzupełnienia dokumentów, 
zawiadomienia  o wynikach, zatwierdzenia protokołu, odpowiedzi na odwołanie.  
 

§ 2. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
Podpisy członków Zarządu Powiatu: 

 
    Przewodnicząca Zarządu             Członek Zarządu 
     Bogumiła Więckowska                                                   Grzegorz Michalczyk  

1. ................................................                                              4. ........................................ 
              Wicestarosta                             

      Mirosław Pszonka          
2. ...............................................                                               5. ............................................. 

        Członek Zarządu 
          Janusz Budny  

3. ............................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie  
 

Zgodnie z art. 18 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.) za przygotowanie                                
i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia odpowiada kierownik 
zamawiającego.  

Na szczeblu powiatu kierownikiem zamawiającego jest zarząd, który zgodnie                     
z przepisem  art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z 5 czerwca 1998 r.  o samorządzie powiatowym 
odpowiada za gospodarowanie mieniem powiatu. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 powołanej ustawy - Prawo zamówień publicznych, 
kierownik zamawiającego moŜe powierzyć pisemnie wykonywanie zastrzeŜonych dla niego 
czynności  pracownikom zamawiającego.  

Zgodnie z art. 48 ust.2 powołanej ustawy o samorządzie powiatowym, zarząd moŜe 
upowaŜnić pracowników starostwa do składania oświadczeń woli związanych                               
z prowadzeniem bieŜącej działalności powiatu.    
 
 

 Przewodnicząca Zarządu 
 
  Bogumiła Więckowska  


