
UCHWAŁA NR CCCXLV/210/10 

ZARZĄDU POWIATU W OTWOCKU 
z dnia 3 grudnia 2010 r.  

w sprawie wskazania członków Zarządu Powiatu do dokonywania w imieniu Powiatu 
Otwockiego czynności prawnych, polegających na zaciąganiu kredytów i poŜyczek                 

oraz udzielaniu poŜyczek, poręczeń i gwarancji, a takŜe emisji papierów wartościowych,                  
oraz do składania oświadczenia woli w sprawach majątkowych  

Na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), oraz art. 262 ust.1 ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwala się,                   
co następuje: 

 
§ 1. Wskazuje się członków Zarządu Powiatu w osobach: 
 

1. Starosty    - Pana Krzysztofa Boczarskiego  

2. Wicestarosty    - Pana Mirosława Pszonki  

3. Członka Zarządu Powiatu  - Pana  Grzegorza Michalczyka  
 
do dokonywania w imieniu Powiatu Otwockiego czynności prawnych, polegających                         
na zaciągnięciu kredytów i poŜyczek oraz udzielaniu poŜyczek, poręczeń i gwarancji, a takŜe 
emisji papierów wartościowych, oraz do składania oświadczenia woli w sprawach majątkowych. 

 
§ 2. Traci moc uchwała Nr I/1/2006 Zarządu Powiatu w Otwocku z dnia 8 grudnia 2006 r.  
 
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 

 

Podpisy członków Zarządu Powiatu: 

           

1. ................................................                                                4. .............................................. 

       Wicestarosta               Członek Zarządu  
    Mirosław Pszonka                          Grzegorz Michalczyk  

2. ...............................................                                                  5. ............................................. 

    Członek Zarządu 
   Krystyna Kaczorek  

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

 

 

 

 



UZASADNIENIE 
 

 W związku z wejściem w Ŝycie z dniem 01.01.2010 r. nowej ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zmian.) oraz mając na uwadze 
fakt, iŜ w przypadku nieobecności np. z powodu choroby jednego z wyznaczonych członków 
Zarządu Powiatu nie byłoby moŜliwości podpisywania umów czy to z tytułu zaciągania kredytu 
czy teŜ umów rodzących zobowiązania majątkowe niezbędne jest podjęcie nowej uchwały w 
oparciu o nową podstawę prawną, jak równieŜ rozszerzającą uprawnienia na trzeciego członka 
Zarządu  Powiatu. 

 

   Wz. Starosty 
Mirosław Pszonka 
    Wicestarosta  


