
UCHWAŁA Nr 49/2019 

ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEO 

z dnia 13 lutego 2019 r. 

 

 
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Ryszardowi Gilewskiemu – Dyrektorowi 

Powiatowego Zarządu Dróg w Toruniu 

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

powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.
1
) 

 

§ 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. 

  

§ 4.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 
                                                                                                    Przewodniczący posiedzenia 

                                                                                                          Starosta Toruński 

 

                                                                                                                                                                

Marek Olszewski 

 

                                                 
1
 Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 i poz. 2500. 



Załącznik  

do uchwały nr 49/2019 

Zarządu Powiatu Toruńskiego 

z dnia13 lutego 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 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) oraz art. 228 ustawy  

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), 

Uchwałą Nr 42/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. 

 

u d z i e l a 

 

z dniem 18.02.2019 r. Ryszardowi Gilewskiemu Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg 

w Toruniu, 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) obciążania nieruchomości prawem najmu i dzierżawy nie dłużej niż 3 lata, 

e) administracji lokalami mieszkalnymi i użytkowymi w zasobach PZD. 

2. Dokonywaniem operacji finansowych na kontach bankowych PZD w Toruniu  

do wysokości posiadanych środków; 

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

w sprawach dotyczących działalności PZD.  

 

Niniejsze pełnomocnictwo ważne jest od dnia jego udzielenia i może być odwołane  

w każdym czasie przez Zarząd Powiatu. 

 


