
UCHWAŁA Nr 221 / 4397 / 20 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w RZESZOWIE 
z dnia 10 listopada 2020r. 

 

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Burmistrza Miasta Łańcuta. 
 

Na podstawie art. 15 ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 

5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1668 t.j.),  

art. 98 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 

z późn. zm.), 

 

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 
uchwala, co następuje: 

 

§ 1  

Udziela się pełnomocnictwa Panu Rafałowi Kumek – Burmistrzowi Miasta Łańcuta  

do reprezentowania Województwa Podkarpackiego w sprawach związanych  

z realizacją Umowy zawartej w dniu 19 października 2020 r. zawartej pomiędzy 

Miastem Łańcut a Województwem Podkarpackim w sprawie opracowania 

dokumentacji projektowej i uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji  

z rygorem natychmiastowej wykonalności dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi 

wojewódzkiej nr 881 Sokołów Młp. – Łańcut – Kańczuga – Żurawica na odcinku 

ul. Cetnarskiego wraz z rozbiórką, budową i przebudową niezbędnej infrastruktury 

technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Łańcut”, w szczególności do: 

1) przygotowania i przeprowadzenia w imieniu i na rzecz Województwa 

Podkarpackiego, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych,  

postępowania o  udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie 

dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej 

nr  881 Sokołów Młp. – Łańcut – Kańczuga – Żurawica na odcinku  

ul. Cetnarskiego wraz z  rozbiórką, budową i  przebudową niezbędnej 

infrastruktury technicznej budowli i urządzeń budowlanych w m. Łańcut”, 

2) zawarcia umowy z wybranym wykonawcą na opracowanie ww. dokumentacji, 

3) złożenia wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej. 
 

§ 2 

Niniejsze pełnomocnictwo uprawnia pełnomocnika do udzielania dalszych 

pełnomocnictw. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
Podpisał: 
Marszałek Województwa Podkarpackiego – Władysław Ortyl  
 


