
Uchwała Nr 239.V.2018 

Zarządu Powiatu Kępińskiego 

z dnia 15 marca 2018 r. 

 

w sprawie udzielenia Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Rzetni – Zbigniewowi 

Tomczykowi pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji podatkowych składanych w postaci 

papierowej oraz pełnomocnictwa szczególnego upoważniającego do działania we wskazanej 

sprawie podatkowej w związku z prowadzeniem bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej 

w Rzetni. 

          Na podstawie art. 32 ust. 1 w związku z art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  

o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2017r. poz. 1868; ze zm.) w związku z art. 80a § 2 oraz art. 138e 

§ 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz.U. z 2017r. poz. 201 ze zm.) i § 

1 pkt 1rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów pełnomocnictw 

do podpisywania deklaracji oraz wzorów zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw  

( Dz.U poz. 2337 ze zm.) i § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r.  

w sprawie wzorów pełnomocnictwa szczególnego i pełnomocnictwa do doręczeń oraz wzorów 

zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tych pełnomocnictw (Dz.U. poz.2330; ze 

zm.) Zarząd Powiatu Kępińskiego uchwala, co następuje: 

       § 1.  1. Udziela się Zbigniewowi Tomczykowi – Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Rzetni 

pełnomocnictw: 

1) do podpisywania deklaracji podatkowych w podatku od nieruchomości zajętych przez Dom 

Pomocy Społecznej w Rzetni, składanych w postaci papierowej oraz 

2) Szczególnego, upoważniającego do działania w sprawie podatkowej - złożenia korekt 

deklaracji w podatku od nieruchomości zajętych przez Domu Pomocy Społecznej w Rzetni za 

lata 2012 - 2016 i wnioskowania o stwierdzenie nadpłaty w podatku od nieruchomości i 

zaliczeniem jej na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych. 

      2.   Pełnomocnictwa tracą moc z chwilą ich odwołania albo z dniem rozwiązania stosunku pracy z 

osobą, której ich udzielono. 

      § 2.  Załączniki do uchwały stanowią pełnomocnictwa sporządzone na drukach: UPL-1P oraz PPS-

1.  

 

     § 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Kępińskiemu. 

 

     § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

1. Przewodniczący Zarządu Powiatu – Witold Jankowski /-/ 

2. Członek Zarządu Powiatu – Grażyna Jany  /-/ 

3. Członek Zarządu Powiatu – Michał Błażejewski  /-/ 

4. Członek Zarządu Powiatu – Zenon Kasprzak  

5. Członek Zarządu Powiatu – Krystyna Możdżanowska /-/ 

 

 


