
UCHWAŁA Nr 95/88/2021 

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. „Przebudowa z rozbudową drogi 

powiatowej nr 1369C Bukowiec – Stare Błonowo od km 0+002,50 do km 2+518,19”, 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 art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, Zarząd 

Powiatu może upoważnić pracowników starostwa, kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży 

oraz jednostek organizacyjnych powiatu do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem 

bieżącej działalności powiatu. 

Zgodnie z § 4 ust. 3 Statutu Powiatowego Zarządu Dróg w Grudziądzu kierownik PZD jest 

uprawniony do składania oświadczeń woli w sprawach związanych z zakresem działania kierownika 

jednostki w ramach upoważnienia udzielonego przez Zarząd Powiatu. 

Powiat Grudziądzki otrzyma w latach 2021 – 2022 na realizację zadania dofinansowanie 

ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zgodnie z umową numer 21P/1/2021/RFRD z dnia 

4 października 2021 r.  

W roku 2022, zgodnie z powyższą umową kwota wsparcia wyniesie 50% wartości kosztów 

kwalifikowalnych, nie więcej niż 1.171.805,00 zł. 

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

podjęcie niniejszej uchwały. 

 

 

 

 

 

Starosta 

/-/ Adam Olejnik 

 

 

 

 

 

 

 



 
Załącznik do Uchwały Nr 95/88/2021 

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. „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1369C Bukowiec – Stare Błonowo 

od km 0+002,50 do km 2+518,19” z terminem wykonania inwestycji w 2022 r. 

Pełnomocnik nie jest uprawniony do udzielania dalszych pełnomocnictw w zakresie niniejszego 

umocowania.  

 

 

 

 

 

Starosta 

/-/ Adam Olejnik 

 


