
UCHWAŁA Nr 95/90/2021 

ZARZĄDU POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO 

z dnia 20 października 2021 r. 

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa szczególnego kierownikowi Powiatowego Zarządu Dróg 

w Grudziądzu 

 Na podstawie art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 920, z 2021 r. poz. 1038) oraz art. 98 i 99 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 i 2320, z 2021 r. poz. 1509) 

 

Zarząd Powiatu 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Udziela się pełnomocnictwa szczególnego Panu Rafałowi Zielińskiemu – Kierownikowi 

Powiatowego Zarządu Dróg w Grudziądzu do przeprowadzenia w roku 2021 postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: 

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1352C Parski - Grudziądz w miejscowości Nowa Wieś polegająca 

na przebudowie przejścia dla pieszych w km 3+250 

2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1384C Pokrzywno-Słup w miejscowości Nicwałd polegająca 

na przebudowie przejścia dla pieszych w km 4+067 

3. Przebudowa drogi powiatowej nr 1371C Szynwałd – Stare Błonowo w miejscowości Wydrzno 

polegająca na przebudowie przejścia dla pieszych w km 4+882 

4. Przebudowa drogi powiatowej nr 1397C Grudziądz – Turznice – Dębieniec w miejscowości Piaski 

polegająca na przebudowie przejścia dla pieszych w km 4+510”,  

z terminem wykonania inwestycji w 2022 r. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Grudziądzkiemu. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

Zarząd Powiatu: 

 

 

 

 

Starosta 

/-/ Adam Olejnik 

 

Wicestarosta 

/-/ Marcin Dziadzio 

 

Członek Zarządu 

/-/ Krzysztof Klucznik 

 

Członek Zarządu 

/-/ Aleksander Zadykowicz 

 

Członek Zarządu 

/-/ Barbara Dobek 

 



Uzasadnienie 

Zgodnie z § 3 ust. 3 uchwały nr XXI/53/2020 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 23 grudnia 2020 r. 

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grudziądzkiego na lata 2021 – 2024 

upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania 

zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 i 2 ww. uchwały.  

Powiatowy Zarząd Dróg w Grudziądzu w dniu 7 kwietnia 2021 r złożył w imieniu Powiatu 

Grudziądzkiego wniosek o dofinansowanie w ramach naboru 1/2021/RFRD/BPDP ze środków Rządowego 

Funduszu Rozwoju Dróg. W chwili obecnej wniosek uzyskał pozytywną ocenę pod względem formalnym 

i znajduje się na liście zdań rekomendowanych do dofinansowania.  

Warunkiem przekazania Powiatowi jeszcze w roku 2021 dofinansowania jest podpisanie umowy 

z wykonawcą robót budowlanych do dnia 15 grudnia 2021 r. 

Zadania, o których mowa § 1 ust. 1-4 przedmiotowej uchwały Zarządu Powiatu, zostaną zrealizowane 

w roku 2022 tylko w przypadku uzyskania dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.  

Mając na uwadze powyższe należy uznać, że wypełnione zostały przesłanki umożliwiające podjęcie 

niniejszej uchwały. 

 

 

 

Starosta 

          /-/ Adam Olejnik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Załącznik do Uchwały Nr 95/90/2021 

Zarządu Powiatu Grudziądzkiego  

z dnia 20 października 2021 r.  

 

Grudziądz, dnia                    2021 r. 

 

 

PEŁNOMOCNICTWO 

 

 

Zarząd Powiatu Grudziądzkiego udziela Panu Rafałowi Zielińskiemu - Kierownikowi Powiatowego 

Zarządu Dróg w Grudziądzu - pełnomocnictwa do przeprowadzenia w roku 2021 postepowania o udzielenie 

zamówienia publicznego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: 

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1352C Parski - Grudziądz w miejscowości Nowa Wieś 

polegająca na przebudowie przejścia dla pieszych w km 3+250 

2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1384C Pokrzywno-Słup w miejscowości Nicwałd polegająca 

na przebudowie przejścia dla pieszych w km 4+067 

3. Przebudowa drogi powiatowej nr 1371C Szynwałd – Stare Błonowo w miejscowości Wydrzno 

polegająca na przebudowie przejścia dla pieszych w km 4+882 

4. Przebudowa drogi powiatowej nr 1397C Grudziądz – Turznice – Dębieniec w miejscowości 

Piaski polegająca na przebudowie przejścia dla pieszych w km 4+510”, 

z terminem wykonania inwestycji w 2022 r. 

Pełnomocnik nie jest uprawniony do udzielania dalszych pełnomocnictw w zakresie niniejszego 

umocowania.  

 

 

 

 

 

Starosta 

/-/ Adam Olejnik 

 


