
UCHWAŁA Nr 81/60/2021 

ZARZĄDU POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO 

z dnia 28 czerwca 2021 r. 

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Powiatowego zarządu Dróg w Grudziądzu 

 Na podstawie art. 32 ust. 1 oraz art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920, z 2021 r. poz. 1038) oraz Statutu Powiatowego Zarządu Dróg 

w Grudziądzu stanowiącego załącznik do uchwały nr XIV/13/2020 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 

26 lutego 2020 r. 

 

Zarząd Powiatu 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Udziela się pełnomocnictwa Panu Rafałowi Zielińskiemu – Kierownikowi Powiatowego Zarządu 

Dróg w Grudziądzu w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: 

„Wykonanie dokumentacji projektowych 

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

polegającej na przebudowie przejścia dla pieszych w km 3+250 

2. przebudowy drogi powiatowej nr 1384C Pokrzywno-Słup w miejscowości Nicwałd polegającej 

na przebudowie przejścia dla pieszych w km 4+067. 

3. przebudowy drogi powiatowej nr 1371C Szynwałd – St. Błonowo w miejscowości Wydrzno 

polegającej na przebudowie przejścia dla pieszych w km 4+882. 

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

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

zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. 

§ 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 

/-/ Barbara Dobek 

Członek Zarządu 

/-/ Aleksander Zadykowicz 

 

 

 

 

 

 

 



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. 

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.  

Starosta 

/-/ Adam Olejnik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do Uchwały Nr 81/60/2021 

Zarządu Powiatu Grudziądzkiego  

z dnia 28 czerwca 2021 r.  

 

Grudziądz, dnia                    2021 r. 

 

 

PEŁNOMOCNICTWO 

 

 

Zarząd Powiatu Grudziądzkiego udziela Panu Rafałowi Zielińskiemu – Kierownikowi Powiatowego 

Zarządu Dróg w Grudziądzu – pełnomocnictwa do reprezentowania Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w celu 

realizacji zadania inwestycyjnego pn.: 

„Wykonanie dokumentacji projektowych  

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

polegającej na przebudowie przejścia dla pieszych w km 3+250 

2. przebudowy drogi powiatowej nr 1384C Pokrzywno-Słup w miejscowości Nicwałd polegającej 

na przebudowie przejścia dla pieszych w km 4+067. 

3. przebudowy drogi powiatowej nr 1371C Szynwałd – St. Błonowo w miejscowości Wydrzno 

polegającej na przebudowie przejścia dla pieszych w km 4+882. 

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

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

w zakresie prowadzenia spraw formalno – prawnych związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej, 

uzgodnień oraz wymaganych decyzji. 

Pełnomocnik jest uprawniony do udzielania dalszych pełnomocnictw w zakresie niniejszego 

umocowania.  

 

Starosta 

/-/ Adam Olejnik 


