
UCHWAŁA Nr 126/161/2022 

ZARZĄDU POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO 

z dnia 21 września 2022 r. 

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa szczególnego Dyrektorowi Centrum Obsługi Placówek 

Opiekuńczo – Wychowawczych w Wydrznie 

 Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1526) 

Zarząd Powiatu 

uchwala, co następuje: 

 

 § 1. Udziela się pełnomocnictwa szczególnego Dyrektorowi Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – 

Wychowawczych w Wydrznie do podejmowania następujących czynności: 

1.    Składania w imieniu Powiatu Grudziądzkiego oświadczeń woli związanych z prowadzeniem 

bieżącej działalności powiatu, w zakresie: 

1) Dokonania wyboru wykonawcy w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 

1710), w trybie określonym w Regulaminie udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 

130 000 zł stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 13/2021 Dyrektora Centrum Obsługi Placówek 

Opiekuńczo – Wychowawczych w Wydrznie z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu 

udzielenia zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 130 000 zł na dostawę paliwa gazowego 

oraz energii elektrycznej do nowo wybudowanej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Łasinie; 

2)   Podpisania umowy z wykonawcami na dostawę wyżej wymienionych mediów. 

 § 2. Pełnomocnictwo nie upoważnia do udzielania dalszych pełnomocnictw. 

 § 3. Pełnomocnictwo zostało udzielone na czas określony do zawarcia powyższych umów. 

 § 4. Wzór pełnomocnictwa stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 § 5. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Grudziądzkiemu. 

 § 6. 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 (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1526), 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. 

 

 

Starosta 

/-/ Adam Olejnik 

 


