UCHWAŁA NR 91.54.2017
ZARZĄDU POWIATU W OPATOWIE
z dnia 28 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia pełniącemu obowiązki Dyrektorowi Placówki
Opiekuńczo –Wychowawczej w Ożarowie
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.) w zw. z 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 w zw. z 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.) i w zw. z art. 43 ust. 1, ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147) oraz na podstawie art.
22 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r. poz.
902, z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Opatowie, uchwala co następuje:
§ 1. Udziela się upoważnienia Pani Barbarze Jakubowskiej pełniącej obowiązki Dyrektorowi
Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Ożarowie do działania w imieniu Powiatu
Opatowskiego:
1) w zakresie utrzymania pomieszczeń piętrowego budynku użytkowego, podpiwniczonego,
o powierzchni zabudowy 217 m², usytuowanego na nieruchomości położonej w Ożarowie,
Osiedle Wzgórze 57a, stanowiącej własność Powiatu Opatowskiego w części składającej się
z działek oznaczonych w ewidencji gruntów numerami:1790/18 o pow. 0,0350 ha, 1790/19
o pow. 0,0112 ha i 1790/121 o pow. 0,1860 ha, o łącznej powierzchni 0,2322 ha dla których
Sąd Rejonowy w Sandomierzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą
Nr KI1S/00075371/0, zaś w pozostałej części składającej się z działek oznaczonych w
ewidencji gruntów numerami:1803/177, 1803/178, 1803/179 i 1803/310 o łącznej
powierzchni 0,0882 ha dla których Sąd Rejonowy w Sandomierzu V Wydział Ksiąg
Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr KI1S/00083378/8 nieruchomość stanowi
własność Skarbu Państwa będącą w wieczystym użytkowaniu Powiatu Opatowskiego.
2) przed instytucjami, urzędami, bankami i sądami, do składania oświadczeń woli
w sprawach majątkowych, związanych z prowadzeniem bieżącej działalności jednostki,
w tym do zawierania umów;
3) w zakresie czynności przewidzianych dla kierownika zamawiającego, w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego na potrzeby utworzenia placówki opiekuńczo –
wychowawczej w budynku, o którym mowa w pkt 1, w szczególności do:
a) zatwierdzania wniosków o udzielenie zamówienia,
b) zatwierdzania trybu udzielania zamówienia,
c) powoływania, odwoływania członków komisji przetargowych,
d) określania zakresu obowiązków poszczególnych członków komisji przetargowych,
e) zatwierdzania specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
f) wyrażania zgody na wszczynanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,

g) zatwierdzania wyboru najkorzystniejszej oferty,
h) unieważniania postępowań,
i) zawierania umów w sprawie udzielenia zamówienia publicznego,
j) udzielania zamówień w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych.
§ 2. Upoważnienie, o którym mowa w § 1, dotyczy składania oświadczeń woli jednoosobowo.
§ 3. Upoważnienia, o których mowa w § 1, udziela się od dnia 01.07.2017 r. do czasu
powołania dyrektora.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się pełniącemu obowiązki dyrektora Placówki Opiekuńczo
– Wychowawczej w Ożarowie.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

/podpisy członków zarządu/

