
ZARZĄD YUWiJ" 
w OtWOCkU 

05400 OtWOCk, 
ul. Górna 13 

tel. (22) 7781300 
fax (22) 77813-02 

UCHWAŁA NR C C  XJŁ 5/o 
ZARZĄDU POWIATU 4OTW( KIEGO 

z dnia .. .0 WJJA.C.. L/.y# 
w sprawie udzielenia pelnomocnictwa Padu Jarosiawowi Tomaszowi Margielskiemu - 

Prezydentowi Miasta Otwocka 
Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 98 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1740), art. 32 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. 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. z 2019 r. poz. 2137), art. 
138a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325) - 

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 „Rozbudowy drogi powiatowej Nr 

2715W - ul. Wawerskiej 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 zobowiązuje się  do sprawowania nadzoru nad realizacją  umowy 
Nr 11 5/CRU/2020/ZDP z dnia 29.06.2020 r., w szczególności do wypełniania obowiązku 
wynikającego z jej * 4 ust. 2, w zakresie udzielenia Powiatowi Otwockiemu czynnego udziału 
podczas opracowywania dokumentacji projektowej. 

4. Uchyla się  uchwałę  Nr CCLXI/116/20 z dnia 23 września 2020 r. w sprawie udzielenia 
pełnomocnictwa Panu Jarosławowi Tomaszowi Margielskiemu - Prezydentowi Miasta 
Otwocka 

S. Wykonanie uchwały powierza się  Staroście Otwockiemu. 

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

7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Podpisy Członków Zarządu Powiatu: 
Przewodniczący Zarządu 
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Uzasadnienie 

W dniu 29 czerwca 2020 r. podpisana została umowa Nr WIN/20/2020 
(1 15/CRU/2020/ZDP) pomiędzy Miastem Otwock a Powiatem Otwockim w sprawie 
udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Otwockiemu polegającej na opracowaniu projektu 
przebudowy drogi powiatowej Nr 2715W - ul. Wawerskiej w Otwocku na odcinku 
od ul. Wiejskiej do ronda Sybiraków wraz z aktualizacją  dokumentacji ronda 
na skrzyżowaniu ul. Wawerskiej z ul. Szkolną. 

W trakcie trwania prac projektowych okazało się, że projektowany zakres robót nie 
mieści się  w granicach obecnego pasa drogowego drogi powiatowej 2715W 
ul. Wawerskiej w Otwocku. W związku z zaistniałą  sytuacją  Miasto wystąpiło, z prośbą  
o zmianę  udzielonego pełnomocnictwa w zmieniając jego zakres z „przebudowy" 
na „rozbudowę" drogi. 

1 ust. 2 przedmiotowej umowy stanowi, iż  Miasto Otwock zobowiązuje się  do 
złożenia oraz uzyskania niezbędnego pozwolenia na realizację  inwestycji (zgłoszenie robót 
budowlanych, uzyskanie pozwolenia na budowę  lub uzyskanie decyzji zrid), co wiąże się  
z występowaniem w imieniu Zarządu Powiatu Otwockiego we wszystkich czynnościach 
związanych z uzyskaniem opinii, uzgodnień  i decyzji administracyjnych związanych 
z opracowaniem dokumentacji projektowej. 

W związku z powyższym udzielenie pełnomocnictwa uważa się  za zasadne. 

Przewodniczący Zarządu 

Krzysztof Szczegielniak 



ZARZĄD POWIATU 

W Otwocku 
05-400 Otwock, u1. Górna 13 

tel. (22) 778-13-00 
fax (22) 778-13-02  

Otwock, dnia  3  .12.2020 r. 

PEŁNOMOCNICTWO OY M41WQ0 

Dotyczy: Rozbudowy drogi powiatowej Nr 2715W - ul. Wawerskiej 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 „Rozbudowy drogi powiatowej 
Nr 2715W - ul. Wawerskiej 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. 

Przewodnjcy Zarządu 
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