
UCHWAŁA Nr 85/69/2021 

ZARZĄDU POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO 

z dnia 10 sierpnia 2021 r. 

w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Powiatowego Zarządu Dróg w Grudziądzu 

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 oraz art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz.U. 2020 r. poz. 920 i z 2021 r. poz. 1038) 

 

Zarząd Powiatu 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Upoważnia się Pana Rafała Zielińskiego – kierownika Powiatowego Zarządu Dróg w Grudziądzu 

do wykonywania czynności wynikających z Umowy nr 7/2021 zawartej w dniu 19 lipca 2021 r. w sprawie 

budowy i przebudowy drogi powiatowej nr 1357C Mokre – Kłódka, 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 

Członek Zarządu 

/-/ Krzysztof Klucznik 

Członek Zarządu 

/-/ Barbara Dobek 

Członek Zarządu 

/-/ Aleksander Zadykowicz 

 

 

  



Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym Zarząd Powiatu 

wykonuje uchwały Rady Powiatu i zadania powiatu określone przepisami prawa. Na podstawie art. 32 ust. 2 

pkt 3 ustawy o samorządzie powiatowym do zadań Zarządu Powiatu należy w szczególności gospodarowanie 

mieniem powiatu. 

 Z zawartej umowy wynika szereg czynności, do których wykonania zobowiązany jest Powiat 

Grudziądzki. Jednocześnie, na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym, Zarząd Powiatu może 

upoważnić pracowników starostwa lub kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do składania 

oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu. 

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

Starosta 

/-/ Adam Olejnik 

  



Załącznik do uchwały nr 85/69/2021 

Zarządu Powiatu Grudziądzkiego  

z dnia 10 sierpnia 2021 r. 

 

Grudziądz, dnia 10 sierpnia 2021 r. 

 

 

UPOWAŻNIENIE 

 Zarząd Powiatu Grudziądzkiego upoważnia Pana Rafała Zielińskiego – kierownika Powiatowego 

Zarządu Dróg w Grudziądzu – do reprezentowania Zarządu Powiatu Grudziądzkiego przy realizacji umowy 

nr 7/2021 z dnia 19 lipca 2021 r. zawartej pomiędzy Powiatem Grudziądzkim a Odlewnią Żeliwa Lisie Kąty 

Sławomir i Bogusław Mioduszewscy Spółka Jawna, w sprawie budowy i przebudowy drogi powiatowej 

nr 1357C Mokre – Kłódka (dalej Umowa), w zakresie: 

• Ustalenia harmonogramu realizacji Inwestycji Drogowej, o którym mowa w § 5 ust. 6 Umowy, 

• Oddania we władanie Inwestorowi części pasa drogowego drogi powiatowej nr 1357C Mokre – Kłódka, 

w celu wykonania prac związanych z realizacją Umowy, 

• Wprowadzenia Inwestora na teren budowy, w tym sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego. 

 

Starosta 

/-/ Adam Olejnik 

 


