Uchwała Nr 76.113.2016
Zarządu Powiatu w Opatowie
z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia p.o. Kierownikowi Dziennego Domu „SeniorWIGOR” w Opatowie

Na podstawie art. 32 ust. 1 i art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, z późn. zm.), art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. – prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, z późn. zm.), art. 18 ust. 2 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164,
z późn. zm.) oraz § 57 ust. 3 i § 66 ust. 1 Statutu Powiatu Opatowskiego, Zarząd Powiatu
w Opatowie uchwala co następuje:
§ 1. Udziela się upoważnienia Pani/ Panu Józefowi Komisarek p.o. Kierownika Dziennego
Domu „Senior-WIGOR” w Opatowie do działania w imieniu Powiatu Opatowskiego:
1) przed instytucjami, urzędami, bankami i sadami, do składania oświadczeń woli
w imieniu Powiatu Opatowskiego w sprawach majątkowych, związanych
z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu w zakresie Dziennego Domu „SeniorWIGOR”, zawierania umów;
2) w zakresie złożenia oświadczenia w jego imieniu o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomością zabudowaną, usytuowaną w Opatowie przy ulicy
Szpitalnej 4, 27-500 Opatów, o powierzchni 0,2406 ha składającej się z działki
oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 2033/9, dla której ustanowiona jest Księga
Wieczysta Nr KI1T/00029131/0, prowadzona przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych
Sądu Rejonowego w Opatowie, zabudowanej budynkiem trzykondygnacyjnym,
stanowiąca własność Powiatu Opatowskiego. Siedziba Dziennego Domu „SeniorWIGOR” znajduje się na parterze budynku zgodnie z podpisaną umową:
3) w zakresie czynności przewidzianych dla kierownika zamawiającego,
w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego:
a) zatwierdzenia wniosków o udzielenie zamówienia,
b) zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia,
c) powoływania, odwoływania członków komisji przetargowych,
d) określania zakresu obowiązków poszczególnych członków komisji
przetargowych,
e) przygotowania i zatwierdzania specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
f) wyrażania zgody na wszczynanie postępowań o udzielenie zamówienia
publicznego,
g) zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej oferty,
h) unieważnienia postepowań,
i) zawierania i podpisywania umów w sprawie udzielania zamówienia
publicznego,
j) udzielania zamówień w trybie art. 4 pkt 8 ustawy – Prawo zamówień
publicznych.
§ 2. Upoważnienie, o którym mowa w § 1, dotyczy składnia oświadczeń woli jednoosobowo.
§ 3. Upoważnienie, o którym mowa w § 1, udziela się od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia
powołania kierownika.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się p.o. Kierownikowi Dziennego Domu „SeniorWIGOR” w Opatowie.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązywania od dnia 01 stycznia
2017 r.

/podpisy członków zarządu/

