
UCHWAŁA Nr 424 / 8560 / 22 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w RZESZOWIE 
z dnia 20 września  2022r. 

 
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu 

Dróg Wojewódzkich  w Rzeszowie. 

Na podstawie art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 547 ze zm.), art. 19 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 
marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1693 z późn. zm.), art. 98 
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2022 r., poz. 1360 
z późn. zm.), art. 33 § 2 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.). 
 
 

Zarząd Województwa Podkarpackiego 
uchwala, co następuje: 

 

§ 1  

W związku z zawartą Umową Nr 13/2021 (zwaną dalej Umową) o udzielenie 
dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla zadania 
obwodnicowego pod nazwą  „Budowa obwodnicy Tyczyna w ciągu DW 878”, 
zwanego dalej Zadaniem, pomiędzy Skarbem Państwa - Ministrem Infrastruktury 
a Województwem Podkarpackim udziela się, w imieniu Województwa 
Podkarpackiego, Panu Piotrowi Miąso, Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Rzeszowie, pełnomocnictwa do: 
 

1) Realizacji Zadania zgodnie z Umową, 

2) Przygotowywania, podpisywania i składania wniosków o płatność wraz 

z załącznikami, 

3) Przygotowywania, podpisywania i składania oświadczeń dotyczących zgodności 

wniosków o płatność z harmonogramem rzeczowo – finansowym Zadania, 

4) Podejmowanie działań mających na celu uzyskanie pozytywnej opinii Ministra 

Infrastruktury w zakresie zgodności przyjętych rozwiązań projektowych z Umową, 

5) Utrzymanie i zachowanie trwałości projektu w minimalnym wymaganym okresie, 

6) Udzielania w zakresie pkt. 1 do 5 dalszych pełnomocnictw Z-cy Dyrektora 

Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie. 

 

 

 

 

 

 



 

§ 2 

1. Pełnomocnictwo udziela się na czas nieokreślony. 
2. Pełnomocnictwo wygasa z chwilą odwołania pełnomocnictwa, zmiany stanowiska 

pracy albo rozwiązania stosunku pracy. 
 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Podpisał:  
Piotr Pilch – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


