
UCHWAŁA NR 147/2016 

ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO 

z dnia 24 lutego 2016 r. 

 

 

w sprawie powierzenia Panu Mieczysławowi Kasprowiczowi stanowiska dyrektora 

Domu Pomocy Społecznej w Dobrzejewicach 

 

 

Na podstawie art. 4 ust. 3 i art. 32 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o 

samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1445 z późn. zm.1) oraz art. 112 ust. 7 ustawy  

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2015, poz. 163 z późn. zm.2) uchwala 

się, co następuje:  

 

 

§ 1. Awansuje się z dniem 1 marca 2016 roku Pana Kasprowicza Mieczysława na 

stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej  w Dobrzejewicach  na czas nieokreślony, 

po zasięgnięciu opinii Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu. 

 

§ 2. Warunki pracy i płacy zostaną określone w odrębnym piśmie zmieniającym  

dotychczasowe warunki pracy i płacy.  

 

§ 3. Udziela się Panu Mieczysławowi Kasprowiczowi Dyrektora Domu Pomocy 

Społecznej „Dom Kombatanta” w Dobrzejewicach, pełnomocnictwa do podejmowania 

wszelkich czynności cywilno – prawnych związanych z funkcjonowaniem placówki, 

stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Toruńskiemu. 

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

Przewodniczący posiedzenia 

Starosta Toruński  

 

Mirosław Graczyk  

 

 

 

 

 

                                                           
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1045 i poz. 1890. 
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 693, poz. 1310 poz. 1359, poz. 

1045, poz. 1607, poz. 1058, poz. 1240 oraz. poz. 1830. 

 

 



Załącznik  

do uchwały Nr 147/2016 

Zarządu Powiatu Toruńskiego 

z dnia 24  lutego 2016 r. 

 

 

OR.077.4.2016 

 

 

 

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 2015 r. poz. 1445) oraz art. 228 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) uchwałą Nr 

147/2016  z dnia 24 lutego 2016 r. 

 

u d z i e l a 

 

z dniem 24 lutego 2016 r. Panu Mieczysławowi Kasprowiczowi Dyrektorowi Domu 

Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Dobrzejewicach, pełnomocnictwa do 

podejmowania wszelkich czynności związanych z: 

1. Prawidłowym zarządem powierzonym mieniem w zakresie:  

a) bieżącego administrowania, 

b) gospodarki remontowej, 

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

w tym kupna i sprzedaży mediów komunalnych, 

d) administracji lokalami mieszkalnymi i użytkowymi w zasobach DPS.  

2. 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. 

3. Dokonywaniem operacji finansowych na kontach bankowych jednostki do wysokości 

posiadanych środków.  

4. Występowaniem przed sądem, wszelkimi instytucjami, urzędami i osobami prawnymi 

w sprawach dotyczących jednostki. 

 

 

 

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

cofnięcia pełnomocnictwa albo ustania stosunku pracy. 

 

 


