
UCHWAŁA Nr 90/2019 

 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO 

z dnia 5 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), 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 Panu Ryszardowi Gilewskiemu – Dyrektorowi 

Powiatowego Zarządu Dróg 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 



                                                                                                     Załącznik 

                                                                                                     do Uchwały Nr 90/2019 

                                                                                                     z dnia 5 czerwca 2019 r.  

 

 

                                                                                                     Toruń, 5 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),  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, Uchwałą Nr 90/2019 Zarządu 

Powiatu Toruńskiego z dnia 5 czerwca 2019 r. 

 

u d z i e l a 

 

Ryszardowi Gilewskiemu Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg Toruniu, 

pełnomocnictwa w zakresie: 

- 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 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.). 

 

Jednocześnie Zarząd Powiatu Toruńskiego potwierdza wszystkie czynności prawne podjęte 

przez Ryszarda Gilewskiego Dyrektora PZD w Toruniu w okresie od 18.02.2019 r. w zakresie 

w/w zadań.  

Niniejsze pełnomocnictwo udzielone jest na czas nieokreślony, wygasa ono z chwilą 

cofnięcia pełnomocnictwa albo ustania stosunku pracy. 


