
UCHWAŁA Nr 267 / 5287 / 21 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w RZESZOWIE 
z dnia 6 kwietnia 2021r. 

 
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do występowania  

w imieniu Województwa Podkarpackiego przed wszelkimi urzędami, 
instytucjami oraz organami w sprawach związanych z realizacją zadania  

pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania  
pn.: „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA Zakup taboru  

wraz z budową zaplecza technicznego” – Budowa punktu obsługi technicznej 
wraz z zapleczem”. 

 
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1668 ze zm.), 

 
Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 

uchwala, co następuje: 
 

§ 1 

1. W związku z realizacją Umowy Nr OR-IV.273.2.6.2020 z dnia 26.02.2020 r., 

której przedmiotem jest świadczenie usług związanych z pełnieniem funkcji 

Inżyniera Kontraktu w zakresie zarządzania i sprawowania nadzoru 

inwestorskiego nad realizacją oraz rozliczeniem zadania inwestycyjnego  

pn. „Budowa Zaplecza Technicznego PKA” w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, 

realizowanego w ramach projektu pn: „Budowa Podmiejskiej Kolei 

Aglomeracyjnej – PKA: Zakup taboru wraz z budową zaplecza technicznego”  

(Nr projektu POIS.05.02.00-00-0021/17) udziela się pełnomocnictwa dla Pana 

Dariusza Terleckiego (jako osoby upoważnionej do reprezentowania Inżyniera 

Kontraktu), legitymującego się dowodem osobistym serii           o numerze        , 

do występowania w imieniu Województwa Podkarpackiego przed wszelkimi 

urzędami, instytucjami oraz organami w sprawach związanych z realizacją 

zadania pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn.: „Budowa 

Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA Zakup taboru wraz z budową zaplecza 

technicznego” – Budowa punktu obsługi technicznej wraz z zapleczem”,  

a w szczególności do uzyskania wszelkich informacji, uzgodnień, postanowień 

oraz decyzji w zakresie niezbędnym do opracowania dokumentacji projektowej  

i realizacji robót budowlanych, a także w zakresie dopuszczenia do użytkowania 

w/w inwestycji oraz obsługi inwestycji w okresie gwarancji i rękojmi za wady  

dla Wykonawców Robót. 

2. Pełnomocnictwo upoważnia Pana Dariusza Terleckiego do reprezentowania 

Województwa Podkarpackiego, składania wszelkich wniosków, pism i podań, 

jak również odbioru i kwitowania odbioru wszelkiej korespondencji. 

3. Pełnomocnictwo nie upoważnia do składania oświadczeń woli, ani do zaciągania 

zobowiązań finansowych w imieniu Województwa Podkarpackiego. 
 



4. Pełnomocnictwo nie upoważnia do ustanawiania dalszych pełnomocników. 

5. Pełnomocnictwo zostaje udzielone na czas określony i wygasa z chwilą 

zakończenia pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach w/w Umowy 

Nr OR-IV.273.2.6.2020 z dnia 26.02.2020 r. lub z chwilą jego odwołania. 

 

§ 2 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

Podpisał: 

Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


