
UCHWAŁA NR 1465/2015 

 

ZARZĄDU  WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

 

z dnia 31 grudnia 2015 r. 

 

w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa p. Pawłowi Katarzyńskiemu Dyrektorowi 

Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu 

 

 

 Na podstawie art. 56 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa  

(tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1392 ze zm.) Zarząd Województwa Wielkopolskiego 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

Udziela się Panu Pawłowi Katarzyńskiemu – Dyrektorowi Wielkopolskiego Zarządu Dróg 

Wojewódzkich w Poznaniu pełnomocnictwa do jednoosobowego działania w zakresie: 

 

1) składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach pozostających w zakresie działania 

Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu oraz do reprezentowania 

Województwa Wielkopolskiego przed wszelkimi sądami i organami administracyjnymi  

w powyższych sprawach,  z zastrzeżeniem § 2, 

 

2) dysponowania środkami finansowymi zgodnie z ich przeznaczeniem i według zasad 

określonych w przepisach normujących finanse publiczne, 

 

3) udzielania pełnomocnictwa procesowego radcy prawnemu lub adwokatowi w sprawach 

Województwa Wielkopolskiego, należących do zakresu działania Wielkopolskiego 

Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, 

 

4) składania oświadczeń woli w przypadkach, o których mowa w art. 32 ustawy z dnia  

21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 460  

ze zm.), będących w zakresie działania Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich  

w Poznaniu, 

 

5) składania oświadczeń woli w sprawie likwidacji podstawowych i niskocennych środków 

trwałych oraz materiałów poprzez sprzedaż w trybie przetargu lub złomowanie, 

 

6) udzielenia dalszego pełnomocnictwa w sprawach określonych w punktach 1, 2, 3, 4 i 5 

Pani Kindze Hedrych, Zastępcy Dyrektora Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich 

w Poznaniu. 

 

 



§ 2 

 

Pełnomocnictwo do nabywania w imieniu i na rzecz Województwa Wielkopolskiego 

własności albo użytkowania wieczystego nieruchomości związanych z działalnością 

Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu może zostać udzielone w formie 

aktu notarialnego po podjęciu odrębnej uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego. 

 

§ 3 

 

Do czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa, o którym mowa w § 1 wymagana 

jest zgoda Zarządu Województwa Wielkopolskiego. 

 

§ 4 

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Infrastruktury Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. 

 

§ 5 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

do Uchwały Nr 1465/2015 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 31 grudnia 2015 r. 

 

 

Utworzony na podstawie uchwały Nr VII/23/99 Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego z dnia 25 stycznia 1999 r. Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich  

w Poznaniu jest wojewódzką jednostką organizacyjną, przy pomocy której Zarząd 

Województwa Wielkopolskiego wykonuje obowiązki zarządcy dróg wojewódzkich.  

Przedmiotem działania WZDW jest prowadzenie całokształtu spraw związanych  

z planowaniem, budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg 

wojewódzkich. 

W celu sprawnego funkcjonowania jednostki konieczne jest udzielenie  

jej Dyrektorowi niezbędnych pełnomocnictw. 

 

Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 

 

 


