
Uchwała Nr 1276/2015 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 13 listopada 2015r. 

w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie przez p. Pawła Katarzyńskiego, p. o. Dyrektora  

Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu czynności               

przekraczającej zakres udzielonego pełnomocnictwa. 

 

Na podstawie art. 56 ust. 2 w związku z art. 55 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.           

o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1392 ze zm.), Zarząd Województwa 

Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

Wyraża się zgodę na dokonanie przez Pana Pawła Katarzyńskiego – p.o. Dyrektora   

Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu czynności przekraczającej zakres 

pełnomocnictwa, udzielonego uchwałą Nr 203/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego   

z dnia 5 lutego 2015 roku, polegającej na nieodpłatnym przekazaniu na własność Gminie 

Śrem urządzeń oświetlenia drogowego ronda w km 3+116,91 (km drogi 58+333,91) na    

przebudowanej drodze nr 434 w następującym zakresie: 

 

- słupy oświetleniowe stalowe ocynkowane SO-10 Noc h=10m    2 kpl. 

- wysięgniki rurowe dwuramienne ocynkowane I=1,0m    2 kpl. 

- oprawy oświetleniowe SGS 203/70W 2 szt. 

- oprawy oświetleniowe SGS 203/100W  2 szt. 

 

Całkowita wartość przekazywanych urządzeń wynosi :       13.277,97 zł brutto.  

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Infrastruktury Urzędu      

Marszałkowskiego w Poznaniu. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

z up. Marszałka Województwa 

Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 
 

 



Uzasadnienie  

do Uchwały Nr 1276/2015  

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 13 listopada 2015r.  

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne   

(t.j. Dz. U. z 2012 poz. 1059 ze zm.) finansowanie oświetlenia dróg publicznych znajdujących 

się na terenie gminy należy do zadań własnych tej gminy.  

Urządzenia elektroenergetyczne podlegają bieżącej konserwacji w zakresie wymiany 

źródeł światła, okresowym przeglądom, usuwaniu szkód w urządzeniach spowodowanych 

czynnikami zewnętrznymi, itp. Przekazanie ww. majątku jest wskazane ze względu na koszty 

jakie musiałby ponosić Samorząd Województwa Wielkopolskiego nie tylko na energię, ale        

i bieżącą konserwację we wspomnianym zakresie. 

Wobec powyższego podjęcie powyższej uchwały jest w pełni uzasadnione. 

 

 

Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 
 

 


