
UCHWAŁA Nr . . M . I ł . O J d .......

ZARZĄDU POWIATU ŁOWICKIEGO
z dnia .¡(1 ... y)C\Q/V.CQ.... {?.......

w sprawie odwołania upoważnień udzielonych Panu Zdzisławowi Gołębiowskiemu 
Kierownikowi Sekcji Planowania i Utrzymania Zaplecza w PZDiT w Łowiczu.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 5, w związku z art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 595, zm.: poz. 645, z 2014 r. 
poz. 379 i poz. 1072) oraz w związku z art. 21 ust. la ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o 
drogach publicznych (tj: Dz. U. z 2013 r. poz. 260, zm.: poz. 843, poz. 1446 i 1543, z 2014 r. 
poz. 659 i poz. 1310) Zarząd Powiatu Łowickiego uchwala, co następuje:

§ 1. Odwołuje się z dniem 18 marca 2015 roku upoważnienia udzielone 
Panu Zdzisławowi Gołębiowskiemu Kierownikowi Sekcji Planowania i Utrzymania Zaplecza 
w Powiatowym Zarządzie Dróg i Transportu w Łowiczu:

1) do załatwiania w imieniu Zarządu Powiatu Łowickiego wszystkich spraw należących 
do zarządcy dróg wynikających z ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych i przepisów wykonawczych oraz innych przepisów, w tym do wydawania 
decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń oraz do składania oświadczeń 
woli o prawie do dysponowania nieruchomością pod drogami na cele budowlane, 
udzielone Uchwałą Nr 634/2014 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 17 września 
2014 roku w sprawie upoważnienia Pana Zdzisława Gołębiowskiego Kierownika 
Sekcji Planowania i Utrzymania Zaplecza w Powiatowym Zarządzie Dróg 
i Transportu w Łowiczu do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień, 
zaświadczeń oraz do składania oświadczeń woli o prawie do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane,

2) do zastępowania Dyrektora PZDiT podczas jego nieobecności w okresie 
od 20 listopada 2014 r. do dnia podjęcia pracy przez Dyrektora PZDiT 
oraz do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności 
Powiatu Łowickiego w zakresie realizacji zadań statutowych PZDiT, w okresie 
zastępowania Dyrektora PZDiT w Łowiczu, udzielone Uchwałą Nr 673/2014 Zarządu 
Powiatu Łowickiego z dnia 20 listopada 2014 roku w sprawie wyznaczenie zastępstwa 
za nieobecnego Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg i Transportu w Łowiczu.

§2. Tracą moc Uchwała Nr 634/2014 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 17 września 
2014 roku w sprawie upoważnienia Pana Zdzisława Gołębiowskiego Kierownika Sekcji 
Planowania i Utrzymania Zaplecza w Powiatowym Zarządzie Dróg i Transportu w Łowiczu 
do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń oraz do składania



oświadczeń woli o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i Uchwała 
Nr 673/2014 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 20 listopada 2014 roku w sprawie 
wyznaczenie zastępstwa za nieobecnego Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg i Transportu 
w Łowiczu.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Łowickiemu.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Jacek Chudy Członek Zarządu

Krzysztof Figat Starosta Łowicki

Członkowie Zarządu:

Grzegorz Bogucki Wicestarosta Łowicki


