
         
 

 

UCHWAŁA  NR 883 /2022 

ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO 

z dnia  22  września 2022 roku 
w sprawie upoważnienia Pana Zbigniewa Smolińskiego – Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w 

Wągrowcu do składania oświadczeń woli w sprawach związanych z realizacją zadania Budowa 

zadaszenia boiska wraz z zapleczem socjalnym oraz niezbędną infrastrukturą i urządzeniami 

budowlanymi, w tym związanymi z rozbudową istniejącej szkoły przy ul. Kcyńskiej (etap I), w 

ramach inwestycji „Budowa boiska krytego przy Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu”. 

 
Na podstawie art. 48 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) Zarząd Powiatu Wągrowieckiego uchwala, co następuje:  

 

§ 1. Upoważnia się Pana Zbigniewa Smolińskiego – Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu do 

podpisania wraz z członkiem Zarządu Powiatu Wągrowieckiego przy kontrasygnacie Skarbnika 

Powiatu Wągrowieckiego umów z wykonawcami zadania pn. Budowa zadaszenia boiska wraz z 

zapleczem socjalnym oraz niezbędną infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi, w tym związanymi 

z rozbudową istniejącej szkoły przy ul. Kcyńskiej (etap I), w ramach inwestycji „Budowa boiska 

krytego przy Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu”. 

 

§ 2. Upoważnia się Pana Zbigniewa Smolińskiego – Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu do 

podejmowania w imieniu Powiatu Wągrowieckiego wszelkich czynności prawnych i faktycznych 

związanych z realizacją zadania pn. Budowa zadaszenia boiska wraz z zapleczem socjalnym oraz 

niezbędną infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi, w tym związanymi z rozbudową istniejącej 

szkoły przy ul. Kcyńskiej (etap I), w ramach inwestycji „Budowa boiska krytego przy Zespole Szkół 

nr 1 w Wągrowcu”. 

 

§  3.  Zadanie będzie realizowane w latach 2022 - 2023. 

§ 4. Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu odpowiada za prawidłowe wykonanie obowiązków 

wynikających z zawartych umów. 

 

§ 5. Upoważnienie obowiązuje do czasu zakończenia czynności związanych z realizacją zadania, w 

szczególności do czasu ostatecznego rozliczenia zadania. 

 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Wągrowieckiemu. 

 

§ 7. Traci moc Uchwała nr 545/2021 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 lutego 2021 roku 

w sprawie upoważnienia Pana Zbigniewa Smolińskiego – Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu 

do składania oświadczeń woli w sprawach związanych z realizacją zadania pn. ,,Budowa boiska 

krytego przy Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu”. 

 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Starosta Wągrowiecki 

 

__________________________________ 

/Tomasz Kranc/ 

 

 

 



 

 

Wicestarosta 
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/Michał Piechocki/ 
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