
PROJEKT 

 

UCHWAŁA Nr 38/………./2016 

ZARZĄDU POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM 

z dnia ………. 2016 r. 

 
w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zarządu Drogowego w Sępólnie 

Krajeńskim 

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

(Dz. U. z 2015 r., poz.1445 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 DP nr 1125C Sypniewo – Borzyszkowo  

na odc. od km 5+900 do km 9+299; 

ETAP VII – przebudowa drogi na odcinku o długości 1,000 km  

zlokalizowanym pomiędzy km 7+499, a km 8+499 jej przebiegu,  

na dz. o n-rach ewid. 49 i 64 w m. Borzyszkowo, 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 ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1045 i poz. 1890. 



Uzasadnienie do 

UCHWAŁY Nr 38/………./2016 

ZARZĄDU POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM 

z dnia ………… 2016 r. 

w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zarządu Drogowego w Sępólnie 

Krajeńskim  

 

 W związku z planowaną w roku bieżącym realizacją drogowego zadania 

inwestycyjnego pn.: "Przebudowa i rozbudowa DP nr 1125C Sypniewo – Borzyszkowo na 

odc. od km 5+900 do  km 9+299; ETAP VII – przebudowa drogi na odcinku o długości  

1,000 km zlokalizowanym pomiędzy   km 7+499, a km 8+499 jej przebiegu, na dz. o n-rach 

ewid. 49 i 64 w m. Borzyszkowo, gm. Więcbork, opartą o dofinansowanie objęte PROW                 

na lata 2014 – 2020 dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach 

poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową 

wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną                              

i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach 

wiejskich”, 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. 

 

 

 

 
 

 

Sp. E.E. 

15 kwietnia 2016 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


