
UCH WALA NR .CX1MO/dO 
ZARZĄDU POIT(IEGO 

z dnia.l~:Pu.;0- 
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani] Jarosławowi Tomaszowi Margielskiemu - 

Prezydentowi Miasta Otwocka 

S. 

ZAR":W POWIATU 
w Otwocku 

05-400 Otwock, ul. Górna 13 
tel. (22) 778-13-00 
fax (22) 778-13-02 

6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Podpisy. Człon 
i"rzewź. 

Stanisław 

. 
Kruszewski 

Elektronicznie podpisany przez 
Stanisław Kruszewski 
Data: 2020.07.08 14:25:45 +0200 

 

Dyrektor 

A 7 	Łuka.z 
Jr"howskj 

Na podstawie art. 32 ust. I ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. tj. z 2020 r. poz. 920), art. 98 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny 
(Dz. U. tj. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.), art. 32 ustawy z dnia 
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. t.j.z 2020 r. poz. 256 z 
późn. zm.), art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach 
obrachunkowych (Dz. U. tj. z 2019 r. poz. 2137), art. 138a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
Ordynacja podatkowa (Dz. U. tj. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.)— uchwała się, co następuje: 

1. Udziela się  Panu Jarosławowi Tomaszowi Margielskiemu - Prezydentowi Miasta 
Otwocka pełnomocnictwa do: 

1) występowania w imieniu Powiatu Otwockiego we wszystkich czynnościach 
związanych z uzyskaniem opinii., uzgodnień  i decyzji administracyjnych związanych z 
opracowaniem dokumentacji projektowej dla ‚„Przebudowy drogi powiatowej Nr 
2715W - ul. Powstańców Warszawy w Otwocku", 

2) złożenia oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością  na cele 
budowlane w imieniu Zarządu Powiatu Otwockiego, 

3) udzielania dalszych pełnomocnictw w zakresie określonym w pkt. 1. 

* 2. Treść  pełnomocnictwa stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 
3. W ramach udzielonego pełnomocnictwa, Pan Jarosław Tomasz Margielski - Prezydent 

Miasta Otwocka zobowiązany jest do sprawowania nadzoru nad realizacją  umowy 
Nr 26/CRU/2020/ZDP z dnia 30 stycznia 2020 r., w szczególności do wypełniania obowiązku 
wynikąjącego z jej § 4 ust. 2, w zakresie udzielenia Powiatowi Otwockiemu czynnego udziału 
podczas opracowywania dokumentacji projektowej. 

4. Wykonanie uchwały powierza się  Staroście Otwockiemu. 

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

4. 	 

Dokument podpisany przez 
GRZEGORZ 
MJCHALCZYK 
Data: 2020.07 	08 15:04:06 
CT 	 

Elektronicznie 

5. 	Krzysztof  podpisany przez 
o Krzysztof Olszewski 

Oiszewski  Data: 2020.07.08 
15:18:27 +0200" 

Starszy qmejalista  
ds. 7-am6wj Pu 5  ych iroz" ń  Kiem. wntk  dahi 

zarzj 	dr 

mgr M. n .asprzk 



Elektronicznie podpisany przez 
Stanisław Kruszewski 
Data: 2020.07.08 16:00:59 +0200 

Stanzy specjalista 
ds. Zamówień  pii 	n h i rozliczeń 

 Kierownik dzi ł ; 

Otwock. dnia 8.h.,p(a ...2020 r. 

PEŁNOMOCNICTWO ki,( AO~ jãOW 

Dotyczy: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2715W - ul. Powstańców Warszawy w 

Otwocku" 

Zarząd Powiatu Otwockiego udziela pełnomocnictwa Panu Jarosławowi Tomaszowi 

Margielskiemu - Prezydentowi Miasta Otwocka do: 

1) występowania w imieniu Zarządu Powiatu Otwockiego we wszystkich czynnościach 

związanych z uzyskaniem opinii, uzgodnień  i decyzji administracyjnych związanych 

z opracowaniem dokumentacji projektowej dla „Przebudowy drogi powiatowej 
Nr 2715W - ul. Powstańców Warszawy w Otwocku" 

2) złożenia oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością  na cele 

budowlane w imieniu Zarządu Powiatu Otwockiego 

3) udzielania dalszych pełnomocnictw, w zakresie określonym w pkt. 1. 

Niniejsze Pełnomocnictwo nie upoważnia do zawierania umów w imieniu Powiatu 
Otwockiego jako Inwestora ani zaciągania w jego imieniu zobowiązań  finansowych. 

Niniejsze pełnomocnictwo udzielone jest na czas pełnienia funkcji Prezydenta Miasta 

Otwocka przez Jarosława Tomasza Margielskiego i traci moc z chwilą  zakończenia pełnienia 

ww. funkcji albo zakończenia prac objętych ww. umową  i może być  w każdej chwili 

odwołane. 


