
UCHWAŁA Nr 99/2019 

ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO 

z dnia 19 czerwca 2019 r. 

 

 

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa  
 

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

(t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511), art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869), w związku z art. 3 i art. 4 ustawy z dnia  

5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług  

oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów 

finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw 

członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu 

terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 280) i wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii 

Europejskiej z dnia 29 września 2015 r. sygn. C-276/14 oraz Uchwałą Nr 238/2016 Zarządu 

Powiatu Toruńskiego z dnia 19 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia zasad centralizacji 

rozliczeń podatku od towarów i usług w Powiecie Toruńskim, uchwala się,  

co następuje: 

 

 

§ 1. Udziela się pełnomocnictwa Pani Ewie Przewięźlikowskiej Kierownikowi 

Gospodarczemu  Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce, w zakresie określonym w 

załączniku do niniejszej uchwały.  

 

 

§ 2. Do czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa wymagana jest zgoda Zarządu 

Powiatu, wyrażona w formie uchwały. 

 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Toruńskiemu. 

 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Przewodniczący posiedzenia 

Starosta Toruński 

 

 Marek Olszewski 
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Załącznik  

do uchwały Nr 99/2019 

Zarządu Powiatu Toruńskiego 

z dnia 19.06.2019 r. 

 

 

 

 Toruń, dnia 19 czerwca 2019 r. 

 

 

PEŁNOMOCNICTWO 

 

 

Zarząd Powiatu Toruńskiego na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  

o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz art. 228 ustawy  

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869), Uchwałą 

Nr 99/2019 z dnia 19 czerwca 2019 r., w związku art. 3 i art. 4 ustawy z dnia  

5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług  

oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów 

finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw 

członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu 

terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 280) i wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii 

Europejskiej z dnia 29 września 2015 r. sygn. C-276/14 oraz Uchwałą Nr 238/2016 Zarządu 

Powiatu Toruńskiego z dnia 19 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia zasad 

centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług w Powiecie Toruńskim,  

 

 

u d z i e l a 

 

z dniem 19 czerwca 2019 r. pani Ewie Przewięźlikowskiej Kierownik Domu Pomocy 

Społecznej w Wielkiej Nieszawce pełnomocnictwa do podejmowania wszelkich czynności 

związanych z: 

1. Prawidłowym zarządem powierzonym mieniem, w zakresie: 

a) bieżącego administrowania, 

b) zawierania umów cywilnoprawnych w zakresie świadczenia i przyjmowania usług,  

w tym kupna i sprzedaży mediów komunalnych;  

2. Działaniami w zakresie praw i obowiązków majątkowych Domu Pomocy Społecznej 

w Wielkiej Nieszawce. 

3. Zaciąganiem zobowiązań z tytułu umów z zakresu wymienionego w punkcie 1, 

których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla 

zapewnienia ciągłości działania jednostki organizacyjnej. 

4. Dokonywaniem operacji finansowych na kontach bankowych Domu Pomocy 

Społecznej w Wielkiej Nieszawce do wysokości posiadanych środków; 

5. Występowaniem przed sądami, wszelkimi instytucjami, urzędami i osobami prawnymi 

w sprawach wymagających dochodzenia roszczeń od osób fizycznych i prawnych w 

zakresie zadań wykonywanych przez Dom Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce 

oraz udzielanie dalszych pełnomocnictw procesowych w tym zakresie; 

6. Zawierania umów na dostawę towarów i usług w imieniu Powiatu Toruńskiego, 

wystawiania w imieniu Powiatu Toruńskiego faktur VAT, innych czynności 

niezbędnych w zakresie centralizacji podatku VAT wynikających z ustawy z dnia 5 

września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz 

dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów 

finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od 
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państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez 

jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 280) oraz ustawy z dnia 

11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. 

zm.). 

 

Niniejsze pełnomocnictwo udzielone jest na czas nieokreślony i obowiązuje w przypadku 

jednorazowej nieobecności Dyrektora DPS, trwającej powyżej 3 dni roboczych. 

Pełnomocnictwo może zostać odwołane w każdym czasie odrębną uchwałą Zarządu 

Powiatu. 

 

 

 

 
 


