
           

PROJEKT 

Uchwała Nr ………./2015 

Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim 

z dnia ………. 2015 roku 

 
w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zarządu Drogowego w Sępólnie 

Krajeńskim 

 

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym                        

(Dz. U. z 2013r., poz. 595 z późn. zm.
1
) uchwala się, co następuje: 

 

§1. Udziela się panu Edwinowi Eckertowi, dyrektorowi Zarządu Drogowego w Sępólnie Krajeńskim, 

pełnomocnictwa do przeprowadzania wszelkich niezbędnych procedur umożliwiających udzielenie 

stosownych zamówień publicznych oraz podpisywania w imieniu Zarządu Powiatu w Sępólnie 

Krajeńskim wszelkich umów i zleceń związanych z realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: 

 

Przebudowa i rozbudowa drogi publicznej kategorii powiatowej 

nr 1125C relacji Sypniewo - Borzyszkowo 

na odcinku Lubcza - Borzyszkowo o długości 6,072 km 

zlokalizowanym pomiędzy km 3+227, a km 9+299 jej przebiegu 

(VI Etap polegający na wzmocnieniu i wyrównaniu betonem asfaltowym części istniejącej 

nawierzchni jezdni drogi na odcinku Zgniłka - Borzyszkowo o długości 0,411 km 

zlokalizowanym pomiędzy km 6+900, a km 7+311 jej przebiegu 

w m. Zgniłka, gm. Więcbork). 

 

§2. Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Zarządu Drogowego w Sępólnie Krajeńskim. 

 

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Członkowie Zarządu Powiatu: 

Jarosław Tadych ……………………… 

Andrzej Marach ……………………… 

Danuta Zalewska ……………………… 

Katarzyna Kolasa ……………………… 

Kazimierz Fiałkowski ……………………… 

 

 

                                                 
1
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r., poz. 645, Dz. U. z 2014r., 

poz. 379, i poz. 1072, Dz. U. z 2015r., poz. 871. 



 

Uzasadnienie do 

do Uchwały ……… 

Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim 

z dnia ………. 2015 roku 

w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zarządu Drogowego w Sępólnie 

Krajeńskim  

 

W związku z planowaną w roku bieżącym - w ramach kontynuacji partnerskiej współpracy 

z samorządem Gminy Więcbork - realizacją drogowego zadania inwestycyjnego                                

pn.: "Przebudowa i rozbudowa drogi publicznej kategorii powiatowej nr 1125C relacji Sypniewo 

- Borzyszkowo na odcinku Lubcza - Borzyszkowo o długości 6,072 km zlokalizowanym 

pomiędzy km 3+227, a km 9+299 jej przebiegu (VI Etap polegający na wzmocnieniu                              

i wyrównaniu betonem asfaltowym części istniejącej nawierzchni jezdni drogi na odcinku 

Zgniłka - Borzyszkowo o długości 0,411 km zlokalizowanym pomiędzy km 6+900, a km 7+311 

jej przebiegu w m. Zgniłka, gm. Więcbork)", niezbędne jest powierzenie dyrektorowi Zarządu 

Drogowego w Sępólnie Krajeńskim obowiązków związanych z udzielaniem stosownych 

zamówień publicznych w imieniu Zarządu Powiatu Sępoleńskiego.  

Biorąc powyższe pod wzgląd, projekt niniejszej uchwały uznać należy za zasadny. 

 

 

 

 

 

Inicjator: Dyrektor Zarządu Drogowego 

Sp. E.E. 

21 sierpnia 2015 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


