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w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych 
w Otwocku do składania oświadczeń  woli w sprawach związanych 

z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych, oraz w sprawach majątkowych 
z zakresu zadań  inwestycyjno-remontowych na drogach powiatowych 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 oraz art. 48 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511 z późn. zm.) uchwała się, co 
następuje: 

1. Udziela się  upoważnienia Panu Pawłowi Tomaszowi Grzybowskiemu - 
Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku: 
1) do składania oświadczeń  woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej 

działalności kierowanej jednostki - Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku; 
2) zaciągania zobowiązań  w imieniu Powiatu w ramach punktu 1; 
3) reprezentowania Powiatu przed sądami, organami administracji publicznej, organami 

egzekucyjnymi we wszystkich postępowaniach sądowych, administracyjnych 
i egzekucyjnych związanych z działalnością  wynikającą  z punktu 1; 

4) do składania oświadczeń  woli w imieniu Powiatu Otwockiego, w sprawach 
majątkowych z zakresu zadań  inwestycyjno - remontowych na drogach powiatowych, 
działającego łącznie z właściwym członkiem Zarządu Powiatu. 

2. Upoważnienie zostaje udzielone do odwołania. 

3. Wykonanie uchwały powierza się  Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych. 

4. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie 
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń  Starostwa 
Powiatowego w Otwocku. 

5. Traci moc uchwała Nr XC V/40/15 Zarządu Powiatu w Otwocku z dnia 
2 września 2015 r. 

6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z 2019 r., poz. 511 z późn. zm.) zarząd powiatu może upoważnić  kierowników 
jednostek organizacyjnych powiatu do składania oświadczeń  woli związanych 
z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu. 

Niniejsza uchwała jest częścią  kompleksowej regulacji delegowania swoich uprawnień  
przez Zarząd Powiatu w zakresie prowadzenia bieżącej działalności powiatu na rzecz 
kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, w tym wypadku na rzecz Dyrektora 
Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku. 

Zgodnie z art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z 2019 r., poz. 511 z późn. zm.) oświadczenie woli w sprawach majątkowych 
w imieniu powiatu składają  dwaj członkowie zarządu lub jeden członek zarządu i osoba 
upoważniona przez zarząd. 

Niniejsza uchwała jest częścią  kompleksowej regulacji delegowania swoich uprawnień  
przez Zarząd Powiatu, w celu podzielenia się  władzą  z większą  grupą, w sprawach 
majątkowych powiatu, w tym wypadku na rzecz Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych 
w Otwocku w zakresie zadań  inwestycyjno - remontowych na drogach powiatowych. 

Powyższe rozwiązanie umożliwi sprawniejsze i racjonalniej sze prowadzenie 
działalności powiatu w zakresie dróg powiatowych. 

Opracował: 
Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku 

Zastę96 Dyrektpr 

mgr. Mek Dąbrowski 

 


