
 

UCHWAŁA Nr 145/2019 

ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO 

z dnia 8 listopada 2019 r. 

 

 

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa  
 

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

(Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.
1
), art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.
2
), uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. Udziela się pełnomocnictwa Panu Pawłowi Przyjemskiemu - Zastępcy  Dyrektora 

Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Toruńskiego w Toruniu, 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 

 

 

                                                 
1
 Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1815. 

2
 Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245. 



 

Załącznik  

do uchwały Nr 145/2019 

Zarządu Powiatu Toruńskiego 

z dnia 08.11.2019 r. 

 

 

 

 Toruń, dnia 8 listopada 2019 r. 

 

 

PEŁNOMOCNICTWO  

 

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

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

dnia 27 sierpnia 2009 r.  o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn, zm.),                  

Uchwałą Nr 145/2019 z dnia 8 listopada 2019 r. 

 

udziela 

 

z dniem 8.11.2019 r. Pawłowi Przyjemskiemu  Zastępcy  Dyrektora Powiatowego Urzędu 

Pracy dla Powiatu Toruńskiego w Toruniu, pełnomocnictwa do podejmowania wszelkich   

czynności związanych z:  

1. Prawidłowym zarządzaniem 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 Powiatowego Urzędu Pracy 

dla Powiatu Toruńskiego w Toruniu; 

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 działalności jednostki organizacyjnej; 

4. Dokonywaniem operacji finansowych na kontach bankowych Powiatowego Urzędu 

Pracy dla Powiatu Toruńskiego w Toruniu do wysokości posiadanych środków; 

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

w prawach wymagających dochodzenia roszczeń od osób fizycznych i prawnych                     

w zakresie zadań wykonywanych przez Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu 

Toruńskiego w Toruniu oraz udzielenie dalszych pełnomocnictw procesowych w tym 

zakresie.  

 

 

Niniejsze pełnomocnictwo udzielone jest na czas nieokreślony. Wygasa ono z chwilą 

cofnięcia pełnomocnictwa albo ustania stosunku pracy. 

 


