
UCHWAŁA NR 3158/2021 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 21 stycznia 2021 r. 

w sprawie: upoważnienia Burmistrza Wolsztyna - Pana Wojciecha Lisa 

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 Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Upoważnia się Pana Wojciecha Lisa - Burmistrza Wolsztyna do załatwiania w imieniu Zarządu 

Województwa Wielkopolskiego spraw formalno-prawnych, polegających na uzyskaniu wszelkich niezbędnych 

opinii, uzgodnień i zgód, w tym odstępstw od warunków techniczno-budowlanych, z wyłączeniem decyzji 

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, w związku z opracowaniem dokumentacji technicznej dla 

zadania polegającego na przebudowie skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 305 z drogą obwodową 

w Wolsztynie na skrzyżowanie typu rondo. 

§ 2.  

Pan Wojciech Lis - Burmistrz Wolsztyna ma prawo, w ramach udzielonego pełnomocnictwa, udzielać 

dalszych upoważnień w zakresie określonym niniejszą uchwałą. 

§ 3.  

Niniejsza uchwała obowiązuje do czasu zakończenia spraw formalno-prawnych, związanych 

z przygotowaniem do realizacji zadania określonego w § 1 niniejszej uchwały. 

§ 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 3158/2021 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 21 stycznia 2021 r. 

 

Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego została przygotowana w związku z umową zawartą 

w dniu 1 sierpnia 2018 r. wraz z aneksami przez Gminę Wolsztyn z Panią Barbarą Kosmacz prowadzącą 

działalność gospodarczą pod nazwą "VIA 2008" Pracownia Projektów Drogowych Barbara Kosmacz na 

opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji polegającej na przebudowie skrzyżowania                           

DW 305 z drogą obwodową w Wolsztynie na skrzyżowanie typu rondo. Uzyskanie stosownych opinii 

i uzgodnień jest konieczne do przygotowania dokumentacji projektowej dla ww. zadania. 

W związku z powyższym zasadne jest udzielenie Burmistrzowi Wolsztyna - Panu Wojciechowi Lisowi 

upoważnienia do załatwienia w imieniu Zarządu Województwa Wielkopolskiego kwestii formalno-prawnych 

w przedmiotowym zakresie. 

Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 

 

 


